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AprESENTAção                                                                          
EDição BrASiLEirA

“Para amar 'como' Ele é preciso 
pormo-nos a serviço uns dos outros”

(Pe. Henri Caffarel)

Queridos irmãos equipistas:

Temos em nossas mãos um belo trabalho, preparado pela 
Equipe Responsável Internacional, fruto da Internacionalida-
de do Movimento. Trata-se do Tema de Estudos para 2012, 
proposto para todos os equipistas do mundo.

Este Tema não tem apenas o objetivo particular de pre-
parar os membros das Equipes de Nossa Senhora para o XI 
Encontro Internacional de Brasília, mas também e, sobretudo, 
de preparar nosso coração e mente, assumidos na fé e na 
razão, para OUSAR O EVANGELHO.

Os capítulos que o constituem são empolgantes, arro-
jados e desafiadores. Certamente nos farão refletir sobre 
o que podemos fazer em prol das tantas vidas esquecidas, 
principalmente quando a “vida esquecida” diz respeito a 
casais que estão em alto mar, à deriva e sem fé, enfrentando 
tempestades e ventos fortes.

“Vai, e também tu, faze o mesmo” será, mês a mês, o apelo 
de Jesus a cada casal, perguntando, ao ouvido: “onde estamos”, 
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“onde precisamos estar”, “quais as urgências pastorais”, “o que 
queremos alcançar”, “como vamos agir”, “o que vamos fazer” 
e “como mudar as estruturas” (DGAE 2011-2015).1

Com a convicção de que Jesus será nosso guia no serviço 
ao próximo, coloquemo-nos em atitude de prontidão para 
ajudar a “vida a desabrochar e florescer em toda a sua ple-
nitude” a exemplo do bondoso samaritano.

Confiantes na intercessão da Virgem Maria, peçamos-lhe 
que nos conceda poder pronunciar todos os dias o nosso 
“sim” a tudo o que seu Filho disser.

    Equipe da Super-Região 

1 Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da igreja no Brasil, 2011- 2015
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prEFáCio

Caros amigos,

Apresentamos o tema de estudo que a Equipe Responsável 
Internacional escreveu em preparação para o XI Encontro 
Internacional das ENS em Brasília.

Como sempre, por ocasião de Encontros Internacionais, o 
Movimento convida todos os equipistas do mundo a escolher o 
mesmo tema de estudo em um espírito de unidade e partilha, 
de fraternidade, de peregrinação rumo ao objetivo comum que 
nos reunirá, todos juntos, em Brasília.

Ao apresentá-lo, queremos dizer-lhes algumas palavras de 
apoio para permitir-lhes maior envolvimento neste trabalho.

- Este tema de estudo foi elaborado pela ERI, pois a nossa 
intenção era de realizar um trabalho que fosse realmente fru-
to da internacionalidade do Movimento, internacionalidade 
igualmente representada por todos os casais que fazem parte 
da ERI. Se por um lado, esta escolha leva à diversidade de estilo 
e linguagem de acordo com os diferentes capítulos, ela também 
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permite a expressão de diversas formas de pensar, escrever, 
viver a sua fé segundo as diferentes culturas.

No entanto, todos os capítulos seguem o mesmo esquema 
que, a partir de um texto do Evangelho, convida a:

•	 Escutar e Refletir  = pôr-se, antes de tudo, à escuta aten-
ta da Palavra de Deus, escuta que permitirá realizar uma 
reflexão mais aprofundada.

•	 Ver = não se restringir aos limites de sua própria realida-
de, seja ela bela ou não, boa ou má, feliz ou sofrida, mas 
expandir seu olhar e pousá-lo sobre a realidade do mundo 
e da história atual.

•	 Julgar = não se trata de expressar juízos do alto de um 
púlpito, mas de observar para entender, compreender, 
conhecer e assumir um compromisso de vida mais ativa, 
julgar antes de tudo a coerência entre nossa fé e nossa vida.

•	 Agir = nossa fé nos convida a não permanecermos como 
espectadores passivos da realidade que nos cerca. Nosso 
movimento se define como “um Movimento de formação, 
não de ação, porém para pessoas ativas” e nosso Deus é um 
Deus que se fez homem. Quais são as atitudes que podem 
dar vida à nossa opção de fé e de equipistas?

•	 Partilhar = com base no método que nos dá o Movimento 
para uma reflexão séria e profunda no nosso casamento e 
na nossa equipe, somos convidados a nos interrogarmos 
sobre questões que podem nos levar a uma conversão 
mais autêntica.

Eis o percurso proposto em cada capítulo para permitir a 
todos que abordarem este Tema de Estudo se aproximar do es-
pírito do Encontro e viver este tempo como um tempo de graça.
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Inicialmente, encontraremos o texto do Evangelho que será 
o fio condutor do próximo Encontro: texto que nos conta a 
parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 30 -37).

Nós os convidamos a lê-lo sempre, no início ou no final da 
reunião de equipe, para entrarem gradualmente no espírito 
da reflexão que nos espera em Brasília e que nos demandará 
responder com esperança e coragem à exortação: 

Ousar o Evangelho! 

Vocês encontrarão, finalmente, uma explicação mais deta-
lhada da ilustração que foi escolhida como a capa deste Tema 
de Estudo. A escolha dessa representação não responde apenas 
a um critério artístico ou estético, mas, sobretudo, ao desejo 
de dar-lhes uma imagem que deverá permanecer no íntimo de 
seu coração, capaz de lembrar que a cada dia das nossas vidas 
caminhamos tendo como amigo um Deus que nos precede e 
nos acompanha.

O Senhor abençoe a todos nós neste caminho: que Ele seja 
para nós um guia e um companheiro de viagem. 

A Equipe Responsável Internacional



Todas as explicações que se referem a esta imagem são extraídas 
do comentário artístico de Dom A. Scattolini, no suplemento nº 09, 

de maio/2001, da revista Evangelizzare (Evangelizar), 
editada pelos Dehonianos de Bolonha.
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Jesus respondeu: “Certo homem descia de Jerusalém para 
Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes , estes arrancaram-lhe 
tudo , espancaram-no, e foram-se embora deixando-o quase 
morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele 
caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro 
lado. O mesmo aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu 
o homem e seguiu adiante, pelo outro lado.

Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, 
viu, e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe 
as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em 
seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele.

No dia seguinte, pegou dois denários e entregou-os ao dono 
da pensão, recomendando: “Toma conta dele! Quando eu 
voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais”. 

Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que 
caiu nas mãos do assaltante?”

O doutor da Lei responde: “Aquele que usou de misericórdia 
para com ele”. Então Jesus lhe disse: 

“Vai, e também tu, faze o mesmo”.                                                                                                

Este baixo-relevo do fim do século XI, conhecido como 
“Cristo com os discípulos de Emaús”, encontra-se no Mosteiro 
de Santo Domingos de Silos, na Espanha.

A abadia de Silos é de fundação antiga, talvez do ano 919, 
porém foi reconstruída pelos monges beneditinos de Cluny, no 
final século XI. 

Quatro grandes painéis são esculpidos em baixo-relevo sobre 
os quatro pilares angulares, um dos quais mostra Cristo com os 
discípulos de Emaús.

A simplicidade e austeridade desta cena imediatamente 
surpreendem  quem direciona o olhar sobre este famoso baixo-
relevo. “Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando” 

pAráBoLA Do BoM SAMAriTANo                          
(Lc 10, 30 - 37)
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(Lc 24, 29): é exatamente o versículo do Evangelho que é ma-
gistralmente retratado nesse baixo-relevo, onde nenhum efeito, 
nenhum detalhe afeta a unidade da cena.

Hoje, como então, como sempre, podemos repetir com toda 
confiança: “Fica conosco, pois a noite se aproxima”.

Os três personagens ocupam todo o espaço: aquele ao 
centro levanta a mão direita para mostrar que o dia declina. 
Na frente dele Jesus vira a cabeça para trás enquanto parece 
se mover para a frente. A terceira pessoa tem nas mãos um 
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livro: referência explícita às Escrituras com as quais Jesus aju-
da os discípulos a reler o significado de sua paixão. É preciso 
ter em mente que o itinerário dos dois discípulos de Emaús 
culmina no banquete do Pão Partilhado e se conclui por seu 
caminho de retorno para a comunidade com o anúncio de 
Ressurreição: Trata-se, portanto, de uma poderosa síntese 
teológica contida neste baixo-relevo.

O detalhe dos pés nos leva de volta para a primeira cena: 
enquanto o primeiro passo do Cristo se move em nossa 
direção, porque nós somos aqueles com quem Ele quer se 
encontrar hoje, os pés dos dois outros estão perfeitamente 
alinhados, um após o outro para sugerir a ideia da cami-
nhada necessária para seguir o Senhor. Jesus é na verdade 
“o Caminho”, Aquele que nos precede sempre nas estradas 
do mundo.

O Ressuscitado ainda hoje transita pelas vias complexas e 
por vezes distorcidas da nossa sociedade e das nossas culturas. 
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Também há hoje, nas nossas estradas e praças, pessoas que 
buscam e trazem em si desejos e dúvidas, tristezas e espe-
ranças.

Nós, discípulos, somos chamados, hoje, a responder a 
essas expectativas, colocando-nos continuamente no segui-
mento do Mestre, o grande Peregrino que caminha conosco, 
e que nos envia como companheiros de viagem não só por 
estradas antigas, mas também por outras novas e inexploradas 
de nosso mundo moderno.



A oração autêntica 
é união com Deus, 
uma união tão vital 
quanto a do fruto 

da videira e dos ramos, de acordo com 
a mesma imagem que Jesus nos dá no 
Evangelho de João. Nós precisamos da 
oração. Nós precisamos que  esta união 
dê frutos. O fruto é o que realizamos com 
nossas mãos ..
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Capítulo I

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir

orAção 

"Jesus foi à montanha para orar. 
Passou a noite toda em oração a Deus".

(Lc 6, 12)

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (6,12-15)
Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou 

a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os 
discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome 
de apóstolos: Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão An-
dré; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé, filho 
de Alfeu, e Simão, chamado zelote; Judas, filho de Tiago, e 
Judas Iscariotes, que se tornou o traidor.

Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar 
plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande 
multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, e do litoral 
de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de 
suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros 
eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque 
dele saía uma força que curava a todos. 

A montanha é, na maioria das religiões, o ponto de 
encontro entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. 
Este é o lugar essencial da presença e da manifestação do 
divino (teofania). Na verdade, o cume das montanhas, mui-
tas vezes escondido pelas nuvens, é um local de mistério.

A montanha ocupa um lugar importante na vida de 
Jesus. Ele toma, muitas vezes, o caminho da montanha 
para rezar ao Pai (Mt 14, Lc 6 e 9).

Especialmente para Mateus, a vida de Jesus é emoldurada  
por dois episódios sobre a montanha: no início, Satanás oferece 
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a Jesus o poder sobre o mundo inteiro (Mt 4); no final, Jesus 
confere aos seus discípulos o poder que recebeu de seu Pai, em 
Mateus 28: “Os onze discípulos voltaram à Galileia, à montanha 
que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se; 
mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: 
'Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer 
discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos 
tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim 
dos tempos'”. Entre esses dois extremos, toma o caminho da 
montanha a fim de ensinar a multidão e seus discípulos (Mt 5): 
“Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os 
discípulos aproximaram-se, e ele começou a ensinar..."

A montanha é também o local da Transfiguração: “Jesus 
levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um 
lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante 
deles" (Mt 17).

Para Lucas, a “subida” a Jerusalém representa o caminho 
da glória pela cruz; trata-se da subida em direção ao “Monte 
das Oliveiras”: aí Ele é aclamado como um rei desde sua che-
gada em um jumento, as pessoas estendem seus mantos sobre 
o caminho (Lc 19). Muito rapidamente, como para mostrar a 
versatilidade da multidão, ele retoma o caminho do Monte das 
Oliveiras para aí ser crucificado (Lc 22).

Quanto a nós, somos convidados a “subir a montanha do 
Senhor.” O alpinista, ou o simples caminhante das montanhas, 
sabe o esforço que necessitará empenhar, mas a imagem do 
cume já está nele. Ele sabe também que deve carregar o míni-
mo possível e levar alimentos pouco volumosos mas altamente 
energéticos. Ele sabe, enfim, que vai precisar de um guia em 
quem terá plena confiança.

O mesmo vale para aquele que se engaja no caminho da 
oração. Ele sabe ser um caminho difícil, mas a contemplação 
do Deus vivo, sempre imperfeita, já o enche de felicidade. Do 
que deve se livrar para se tornar mais leve? Certamente não 
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do peso de seus irmãos; sua oração não será cristã. Cada um 
saberá descobrir em si mesmo o que o sobrecarrega, o que 
impede seu avanço. O pão de seu caminho é a comunhão no 
pão eucarístico evidentemente, mas, ao mesmo tempo, junto 
a todos os seus irmãos, pois toda oração possui uma dimensão 
comunitária. Finalmente, nosso guia, nosso acompanhante, é 
o próprio Cristo: “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim 
dos tempos”(Mt 28,20).

"Após 36 anos de vida sacerdotal, parece cada vez mais 
evidente que, se muitos cristãos estão moral e mentalmente do-
entes, vivem ansiosos, deprimidos ou agitados - se tantos casais 
não conseguem chegar a um acordo, à harmonia, à unidade, 
à felicidade que eles esperavam - se a cristandade se mostra 
tão profundamente dividida, tanto no pensamento quanto no 
plano da ação, é porque a importância da oração é ignorada. 
Quando as pessoas ou as sociedades não se relacionam mais 
com Deus através da oração, elas se encontram entregues sem 
defesa às forças de desagregação.

Justificam-se pela falta de tempo ou de liberdade de espírito, 
pela urgência das tarefas temporais ou apostólicas. Isto não é 
sério! O que pensariam de uma mãe que alega não ter tempo 
para comer, porque seus dois filhos estão doentes, porque os 
afazeres domésticos a monopolizam ...?

A questão toda é saber se rezar, tanto quanto comer, é vital. 
Em outras palavras, se, em se abstendo de rezar compromete-se 
gravemente a saúde espiritual e moral; se, em compensação, 
aquele que reza encontra o equilíbrio, a alegria de viver e a 
força para amar. 

Minha experiência não me deixa dúvida, a oração é vital 
para vocês leigos como é para nós sacerdotes. Entendam-me 
bem, não falo dessa oração vocal rápida na parte da manhã ou à 
noite, mas o que chamamos de oração, ou ainda de meditação.

Eu conheço tantos cristãos, membros de equipes que, apesar 

ver
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de pesadas responsabilidades familiares, profissionais e apostóli-
cas, consagram diariamente à oração um quarto de hora, meia 
hora ou até mais. Posso testemunhar que o seu equilíbrio moral 
e físico, sua vida conjugal, suas diversas atividades, o todo de 
sua vida cristã, encontram aí um princípio de renovação diária. 
E a minha alegria é grande ao ver alguns destes, por meio da 
oração diária, a oração contínua que São Paulo, depois de 
Cristo, recomendava: “Orai continuamente. Dai graças, em toda 
e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo 
Jesus, a vosso respeito" (1 Ts 5, 17-18).

Que convite suplementar para rezar deveria ser para vo-
cês, membros das Equipes, a situação  de tantos casais pelo 
mundo que, pela falta da luz e da graça das quais vocês são 
ricos, são infelizes, doentes, moribundos! É certo que a esses 
vocês podem diretamente levar ajuda, mas ao mesmo tempo, 
há muitos outros - e tantos mais - que só suas orações podem 
alcançar. Vocês poderiam dizer: há Carmelitas, Trapistas, que 
rezam. É verdade, mas, por um lado, eles não são numerosos, 
e, por outro, eles estão tanto no domínio da oração, quanto no 
do apostolado; é, portanto, um facilitando o outro. 

Eu não posso acreditar que a vida cristã de um casal seja 
muito profunda, se ele não se sentir responsável por seus irmãos, 
se não sentir a necessidade de interceder pelos casais que não 
conhecem o pensamento de Deus sobre o amor e o matrimônio, 
se não pensar que, em algum lugar do mundo, existem casais 
que, especialmente, no plano espiritual estejam conturbados.

Fala-se frequentemente de cristãos adultos, eis os cristãos 
adultos, os casais adultos, aqueles que se sentem, se sabem, 
se querem responsáveis por seus irmãos, que descobriram a 
sua missão de intercessão e a assumem tão bem quanto suas 
funções apostólicas .

No momento em que o casamento e a família se deses-
truturam, se desintegram; quando tantos cônjuges violam, 
conscientemente ou não, o pensamento de Deus sobre o ma-
trimônio, é necessário mais do que nunca que os casais cristãos 
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se apresentem a Deus reunidos, unidos e, reconhecendo sua 
incapacidade de realizar por suas próprias forças uma renova-
ção do matrimônio em escala mundial, se engajem na oração 
e numa vida de intercessão, para alcançar de Deus aquilo que, 
por sua ação, isoladamente, são incapazes de realizar.

Se as nossas Equipes de Nossa Senhora, nos cerca de trinta 
e cinco países em que existem, não representam esta força de 
intercessão, traem uma parte essencial da sua razão de ser . 
Elas não são mais que uma reunião de privilegiados. Ora, toda 
a história está aí para nos ensinar que, mais cedo ou mais tarde, 
uma onda varrerá aqueles que se associam para aumentar e 
defender seus privilégios.

Tudo isso, alguns de vocês entendem tão bem que pedem 
que a oração seja obrigatória não só para os responsáveis, 
mas para todos os casais do Movimento. Eu não acho que seja 
necessário multiplicar as obrigações. Mas estou convencido 
de que, se os casais das Equipes de Nossa Senhora, depois de 
dois três anos de vida de equipe, não encontram lugar para a 
oração em suas vidas, é que eles ainda não compreenderam 
muita coisa da vida cristã e de sua responsabilidade espiritual.

Vocês me dirão, talvez, que a oração não é fácil. A oração é 
na verdade uma ciência e uma arte. Quem quer ser capaz de 
digitar treina durante semanas; quem hoje interpreta uma sona-
ta de Beethoven deve ter incomodado seus vizinhos por anos; 
rezar também se aprende - e nós nunca paramos de aprender ...

Espero que este ano, graças à ajuda fraterna no seio das 
equipes, cada um aprenda a rezar melhor, isto é, em última 
instância a amar melhor o seu Deus“.1 

“Meu segredo é infinitamente simples. Eu oro. Através da 
oração, me torno um no amor com o Cristo. Eu compreendi 
que O orar, é amá-Lo.

1 H. Caffarel, «Veillez et Priez» (Vigiai e Orai), Lettre mensuelle End 1/1966.

Julgar
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Na realidade, existe apenas uma verdadeira oração, uma 
única oração substancial: o próprio Cristo. Há apenas uma voz 
que se eleva da superfície da terra: a voz do Cristo. A oração 
perfeita não consiste em uma infinidade de palavras, mas no 
fervor do desejo que eleva o coração até Jesus.

Ame orar. Sinta a necessidade de orar durante todo o dia. 
A oração dilata o coração até que este possa receber o dom de 
Deus que é Ele mesmo. Peça, busque, e seu coração crescerá 
a ponto de recebê-Lo, de guardá-Lo como seu bem.

É no silêncio do coração que Deus fala. Se você se coloca 
diante de Deus no silêncio e na oração, Deus irá falar. E então 
você saberá que você não é nada. Somente ao reconhecer o 
seu nada, o seu vazio, é que Deus o preencherá dele próprio. 
As almas dos grandes intercessores são almas de grande silêncio.

O silêncio faz-nos ver tudo de forma diferente. Precisamos 
do silêncio para atingirmos as almas. O essencial não é o que 
nós dizemos, mas o que Deus diz - o que Ele nos diz. O que 
Ele diz através de nós. Em tal silêncio, Ele nos escutará. Em tal 
silêncio, Ele se dirigirá à nossa alma, e nós ouviremos sua voz. ...

Lembre-se, antes de falar, de que é necessário escutar e só 
então, das profundezas de um coração desabrochado, você 
pode falar e Deus o escutará ...

Estar sozinho com Ele, não em nossos livros, nossos pensa-
mentos, nossas lembranças, mas numa perfeita privação; perma-
necer em Sua presença, silencioso, vazio e imóvel, esperando ...

A oração autêntica é união com Deus, uma união tão vital 
quanto a do fruto da videira e dos ramos, de acordo com a 
mesma imagem que Jesus nos dá no Evangelho de João. 
Nós precisamos da oração. Nós precisamos que  esta união 
dê frutos. O fruto é o que realizamos com nossas mãos ... 
           A oração, para ser fecunda, deve vir do coração e poder 
tocar o coração de Deus“.2

2 Mère Teresa, Il n’y a pas de plus grand amour (Não há maior amor), Lattes, 
1997.
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"Por experiência, eu sei que se eu não começar meu dia pela 
leitura de um texto do Evangelho, é terrível! Eu leio o texto e o 
absorvo com uma oração simples e a meditação do Evangelho. 
Observo passagens e gravo uma pequena frase. Esta pode ser 
uma frase tão simples como «a esperança vencerá”. Eu a escrevo 
com tinta vermelha na minha agenda. Assim, ao longo do dia, 
eu a releio.

A oração é o centro, o coração e a força da nossa fé. Orare, 
em latim, significa rezar. Mas para nós, cristãos, a oração é muito 
mais elaborada do que a simples prece. A oração é este momento 
que vivenciamos ao acordar . Ao pular da cama.

Conheço pessoas que se levantam uma hora antes para orar 
ou ir à Igreja. Eu admiro essas pessoas. Buscar o Cristo a cada 
manhã é um gesto maravilhoso. São Vicente de Paulo disse: “Dê-
me um homem de oração, ele será capaz de qualquer coisa!” ...

Sem oração, apenas sobrevivemos. Para as pessoas que me 
perguntam como eu resisto no meio de uma tarefa tão difícil 
como esta de acompanhar jovens, eu respondo que guardo 60 
dias de silêncio por ano, contando estes cinco dias de retiro na 
Argélia. É aí que se encontra a minha força, o coração e o centro 
da minha vida. 

Lembro-me de que no seminário os mestres diziam aos 
jovens que éramos então: “Se você não é primeiramente um 
homem oração, então você fará apenas ativismo”. Eles queriam 
dizer que em nossos atos, nossas discussões ou até mesmo na 
ajuda que prestamos, sem oração, não daríamos a nossa alma. 
Ao contrário, o homem de oração é energizado pelo tempo 
consagrado à oração.

Sem oração, apenas sobrevivemos. A alma de todo apostolado 
é a oração, aquele momento privilegiado que só você encontrará, 
desde que tenha se tornado tão essencial quanto o seu café da 
manhã. Este café que vai mantê-lo acordado durante todo o dia, 
e vai dar-lhe uma força que você nem pode imaginar.

Agir
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O “élan” do coração. Meia hora me convém perfeitamente. 
Depois sou devorado ao longo do dia. Isto consiste em simples-
mente dizer ao Senhor: “Toma-me agora”...

Ligue-se todos os dias à oração. Que ela brote de você 
naturalmente. As trevas nos ameaçam e nos atraem. É preciso 
uma certa disposição para se desvencilhar e refletir.

Pessoalmente, eu gosto de orar enquanto dirijo (não há 
regulamentação que proíba isso). Desligo a música ou o rádio 
(isto não é fácil, existem milhares de coisas interessantes para 
ouvir), então eu rezo um terço e absorvo um novo sabor, uma 
onda de frequência tão alta, que me faz subir mais alto ainda ...

Não tenho a pretensão de ser sempre iluminado. A oração é 
raramente luz. Não, eu me agarro, e uma grande alegria toma 
então conta de mim .

É meu encontro com Deus. Ele é essencial.
Você descobrirá uma força e uma alegria secreta através 

da oração matinal. Pode ser que você tente por uns três dias e 
que você desista, mas creio que, muito depressa, vai sentir falta.

É uma graça que se conquista com dificuldade. Peça a Deus 
a graça da oração. Uma vez alcançada, não a abandone!"3 

Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

Questões para o diálogo conjugal
 

• Sugerimos que conversem sobre o seu relacionamento atual 
com o Senhor: onde se encontra cada um de nós? Como 
podemos ajudar um ao outro a avançar nesta relação?

• Conversamos sobre nossa maneira de orar? Que momento, 
quanto tempo, que lugar, que tipo de apoio? Que meios 
utilizamos para evitar as divagações da mente?

3 père G. GiLBErT, Rallumez le feu (reacendei o fogo) – o padre Guy Gilbert 
esteve toda sua vida ao serviço da reintegração dos jovens delinquentes.

 

partilhar



25

Questões para a reunião de equipe

• O que este capítulo nos evoca, o que isso nos lembra? O 
que isso nos acrescenta?

• Que novos horizontes, que caminhos temos ainda a per-
correr?

Salmo 4

Quando te invoco, responde-me, 
Deus de minha justiça!

Tu, que na hora da angústia me reconfortaste, 
Tem piedade de mim, ouve a minha oração! 

Ó homens, até quando tereis o coração endurecido,
O amor do nada e a busca da mentira? 

Sabei que o Senhor faz maravilhas para seu fiel, 
O Senhor ouve quando o invoco. 

Tremei e não pequeis,
Refleti no vosso leito,  ficai em silêncio. 

Oferecei sacrifícios justos,
E esperai no Senhor. 

Dizem muitos: Quem nos fará ver a felicidade? 
Faze brilhar sobre nós, Senhor, a luz de tua face!

Puseste em meu coração mais alegria do que quando 
Abundam o trigo e o vinho. 

Apenas me deito, logo adormeço em paz, 
Porque a segurança de meu repouso vem só de ti, Senhor.  

 



É importante compreender que somos 
chamados, não só pelo Movimento, mas 
também por toda a Igreja, para sermos 
testemunhas e discípulos do Sacramento 
do Matrimônio no mundo.
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MATriMôNio, oBrA DE DEuS

"O Senhor escolheu outros setenta e dois 
e enviou-os, dois a dois, à sua frente". 

Lc 10,1

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas  (10,1-6)
O Senhor escolheu outros setenta e dois e enviou-os, dois a 

dois, à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia 
ir. E dizia-lhes: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para sua 
colheita.Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos.Não 
leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para 
saudar ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em que entrardes, 
dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa! ’. Se ali morar um amigo da 
paz, a vossa paz repousará sobre ele; senão, ela retornará a vós”.

Para entender a dinâmica do amor conjugal, precisamos 
mergulhar nesta escola maravilhosa que é o amor e ficar à 
escuta dos nossos sentimentos.

Como casal, nós recebemos uma vida nova e somos conti-
nuamente chamados a crescer nesta vida!

É através da espiritualidade conjugal que nós desenvolvemos a 
vida que Deus nos concedeu a fim de construirmos esta obra-prima.

A sabedoria de Deus, dom que cada um tem em si, age na 
vida de cada casal! Um desafio é então lançado aos casais das 
ENS: como compreender, e interpretar os sinais dos tempos, 
tão complexas que são as situações humanas dos casais, que 
sempre trazem sinais de graça!

O amor conjugal, longe de competir com o amor de Deus, 
pode levar à plenitude este amor divino, enriquecido e forta-
lecido pelo amor humano.

Capítulo II

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir
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Ao aderir livremente a esta proposta de Deus, tornamo-nos 
homens e mulheres de salvação e felicidade para os outros. 
Somos sinal de um amor encarnado.                                                                                               

Contudo, não há modelos de casamento: o modelo é criado 
na gratuidade das relações.

Somos homens e mulheres em tudo e para tudo.. 
É nessa condição que nos situamos no mundo.

Deus criou o ser humano, homem e mulher complementares, 
e essa complementaridade deve ser continuamente renovada, 
no respeito e na vontade de um conhecimento profundo, que 
nos conduzirá à prática de uma sexualidade mais esclarecida.

É preciso compreender a linguagem do corpo, dos sentidos, 
a linguagem que nos conduz aos ritos do amor, sem preconceito 
de idade e de todas as limitações.

O homem é feito para a mulher e a mulher é feita para o 
homem, de tal forma que ambos possam formar uma unidade e 
viver a comunhão em Cristo, sendo um reflexo do amor de Deus.

Quando se descobrir que a grande forma de amor é a gene-
rosidade, o caminho é amar, amar até o fim, a fim de destruir 
o egoísmo e alcançar a plenitude do amor.

A vida do casal supõe um caminhar estável, contínuo, na 
busca da santidade, com ambos desenvolvendo os dons que 
Deus dá a cada um.

Ainda em Chantilly, o Padre Caffarel afirmou: “Cristo oferece duas 
maneiras àqueles que tendem à perfeição: o amor e a abnegação”. 
Amor = Dar de si mesmo. Abnegação = esquecimento de si mesmo.

Caridade engloba e contém toda a realidade do amor entre 
um homem e uma mulher.

A caridade é o eixo em torno do qual gira todo o esforço do 
casal para levar a vida conjugal à plenitude e, finalmente, ser 
capaz a contribuir para a construção da obra-prima de Deus.

Nós, casais das ENS, compreendemos perfeitamente o que disse 
Bento XVI em sua encíclica Deus Caritas Est, quando ele fala desta 

ver
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realidade, ao mesmo tempo, humana e divina, que é a vida conju-
gal: “Na realidade, Eros e Ágape - amor ascendente e amor des-
cendente - não se deixam separar completamente um do outro“.

A união sexual traz em si um sinal do grande mistério da 
criação e da redenção.

Ao criar um ponto de encontro, de enriquecimento, de 
partilha, de compromisso e de fidelidade, homem e mulher 
se ligarão em uma união perfeita que nos remete à Eucaristia.

“Com as ENS, sustentamos na Igreja que a sexualidade é um 
fator de santificação à condição que seja assumida e evangelizada, 
o prazer é uma realidade sagrada, na ordem de Deus”(Anotações 
do Padre Caffarel).

 

O caminho na vida conjugal não é plano. Há muitos que se 
sentam à beira do caminho e outros que refazem seus passos 
... Quando a estrada é longa, traçamos “objetivos” que podem 
servir para determinar o ritmo, para prever os obstáculos e para 
estabelecer tempo para descansar.

Queimar etapas sem conhecer claramente a direção para 
onde caminhamos, é andar por andar . Sêneca disse: “Não há 
vento favorável para quem não sabe para onde vai".

Jesus tomou a decisão irrevogável de ir a Jerusalém. E 
ele foi ... Os discípulos o seguem e sentem a necessidade de 
conversão . Quando se vive o Evangelho, aceita-se ser enviado 
para anunciá-lo.

Começamos por considerar o que é importante na vida, 
porque ela é marcada por nossas decisões.

A vida é o resultado de decisões que tomamos ao longo 
do caminho. Santo Agostinho diz: “Hoje na minha vida o que 
vibra, aquilo que eu construí, são minhas decisões”. São nossas 
decisões que nos constroem.

É importante compreender que somos chamados, não só 
pelo Movimento, mas também por toda a Igreja, para sermos 
testemunhas e discípulos do Sacramento do Matrimônio no 

Julgar
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mundo. “O Senhor designou ainda setenta e dois outros e os 
enviou dois a dois à frente dele às cidades e lugares aonde 
ele próprio deveria ir” (Lc 10).

O grupo é grande, não são apenas os doze apóstolos. Como 
Jesus pode atender tanta gente? Ninguém pode ser excluído! 
Deus ama todos os homens.

As perguntas que fizemos então se repetem hoje. O que é e para 
quem é a salvação? A salvação é permanecer na vida, a salvação é 
para todos. “Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós" (Jo 15,4).

Desde o início do seu ministério, Jesus deu início ao cumpri-
mento do plano de salvação que o Pai lhe deu como missão. A 
estrada é longa e gradual, mas cada etapa apresenta oportunidades 
e obrigações que exigem conversão. É preciso descobrir os sinais 
do plano de Deus nas coisas simples, assim como nos obstáculos.

O Padre Caffarel escreveu em seu livro Nas Encruzilhadas do 
Amor: “Não é à negligência que eu os convido. Eu apenas desejo que 
vocês não estejam sempre a postos, de manhã à noite, que vocês não 
estejam constantemente ocupados fazendo mais, fazendo melhor . É 
necessário que na vida interior dos cristãos, especialmente na hora da 
oração, se equilibrem o fazer e o deixar que Deus faça , o amar e se 
deixar amar, o fazer e o ser, o ser-oferta, o ser entregue ao fazer de Deus".

“Fazer conhecer a Deus, proclamar o seu Amor, este é o primei-
ro aspecto da missão apostólica do casal” (H. Caffarel, L’ Anneau 
d ‘ Or: “Proclamar o Amor Divino”).

Ser discípulo de Jesus Cristo exige uma opção clara e firme. Somos 
chamados pelo Amor e atraídos pelo Amor – chamados à santidade.

Nossa vocação no mundo de hoje é de ajudar outros casais, 
de tudo fazer para reduzir o sofrimento, de evitar, na medida 
do possível, o sofrimento dos inocentes, de suavizar as dores, 
de ajudar a superar os sofrimentos psíquicos.

O fato de anunciarmos a nossa fé não poderá reduzir o pro-
fundo respeito que devemos ter pelos outros e por suas escolhas.

A resposta para o sentido da vida e da morte, para o mistério 

Agir
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do sofrimento, para a solidão invencível, para o desejo de felicida-
de, sempre procurada, mas jamais alcançada, para a desilusão do 
amor, para a dificuldade de entender a dimensão da eternidade e 
da fidelidade, apenas o Evangelho pode dar como proposta de vida.

Somente um Deus que entra pessoalmente na história, 
fazendo-se homem e assumindo até o fim sua missão, até o 
sofrimento, poderá curar o mundo.

Jesus salvou o mundo como “Cordeiro” e não como lobo. A man-
sidão e o amor são agentes de transformação. A escolha dos meios 
para realizar a missão é compatível com a imagem do Cordeiro.

Equipemo-nos de forma leve: “sem dinheiro, nem sacola, 
nem sandálias”. Vamos simplesmente estimulados pela força 
da alegria, fortalecidos pela Confiança e impulsionados pela 
Esperança que vem do Espírito Santo.

Transformar-se  para transformar
A resposta é exigente.
Se somos autênticos, somos levados para o centro da cena 

e nos tornamos protagonistas da caminhada. A fé anunciada é 
uma experiência de vida, uma vez que o Cristo que anunciamos 
é Aquele que amamos e buscamos.

É urgente pôr em prática a missão que recebemos ...Partir, 
partir renunciando a toda segurança.

Humildemente confiamo-nos à proteção do Pastor, e então 
partir nos parecerá a resposta a esta missão, pois sabemos que 
Deus pode agir através da nossa pobreza e que nosso trabalho 
será a obra do Espírito Santo.

É importante mostrar hoje que a figura histórica de Jesus 
tem em si a capacidade de dar sentido à vida humana e do casal 
do século XXI, em que Deus se revela na vida real, na história, 
na pessoa de Jesus que vive e se encarna em cada homem.

Padre Caffarel afirmou no Brasil em 1972: "A Igreja, a nossa 
grande, a nossa querida Igreja Católica, será salva apenas na 
medida em que as massas amorfas de cristãos constituírem equi-
pes coerentes, em torno do Cristo e animadas pelo seu Espírito".
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Constanza e Alberto Alvarado, no Encontro Internacional de 
Responsáveis em Roma, em 2009, referindo-se ao serviço dos 
casais das ENS, disseram: "As instituições são feitas para apoiar, 
defender e tornar eficazes seus posicionamentos no seio da sociedade 
e da Igreja. Cabe a elas defender os ideais e realizar as mudanças 
exigidas, a fim de que suas ideias triunfem e perseverem".

A nós, Equipes de Nossa Senhora – nova família dos discípulos – 
nos é pedido mudar o curso do mundo. Essa é a missão hoje das ENS.

Aproveitemos a manifestação da glória de Deus e do Seu amor, 
na vocação do amor humano, para compreender que, nos sinais 
dos tempos, há sempre o sinal da graça de seu amor. O Senhor 
quer ser nosso companheiro de viagem, pois é Ele quem nos envia.

Partamos animados pelo Espírito Santo e levemos Nossa 
Senhora conosco. Ela nos dirá repetidamente: “Fazei tudo o 
que ele vos disser!” (Jo 2, 5).

Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

Questões para o diálogo conjugal 

Rezemos primeiramente juntos,  para criar um ambiente de 
acolhida e de abertura. Depois de um breve silêncio, devemos 
trocar ideias sobre as seguintes questões:

• Em que circunstâncias nós sentimos que tomamos “decisões” 
que nos permitirão fazer “grandes coisas” e viver a nossa 
vocação de casais cristãos?

• Podemos afirmar que nosso projeto de matrimônio real-
mente seja dos dois cônjuges, e não apenas de um? Como 
temos progredido neste aspecto de nossa “vida de missão”?

• São Paulo disse: “Transformai-vos pela renovação do vosso 
espírito“. Que ponto concreto, por menor que seja, vamos 
tentar renovar este mês, para melhor mostrar o nosso amor 
ao nosso cônjuge e aos outros?

partilhar
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Questões para a reunião de equipe

"O amor conjugal, longe de competir com o amor do Deus, é 
um caminho para Ele".

•  Estamos convencidos disso? Quais são as particuliaridades 
deste caminho, e mais especialmente do nosso?

•  Interroguemo-nos sobre a função do amor no nosso casamento.

•  Reflitamos sobre a vocação do amor humano no plano de Deus.

•  Reflitamos sobre o “valor sagrado” da nossa união física. O que 
domina? A sensualidade? O dom do si mesmo?

“Não se deixem desviar pelas tentações, pelas dificuldades, 
pelas provações que surgem ao longo do caminho, pois com a 
força de Cristo, vocês podem, logo devem realizar grandes coisas”.

• Que tentações, quais os desafios que enfrentamos? Como o 
sacramento do Matrimônio, os ensinamentos da Igreja nos 
ajudam a superá-los?

• O nosso casamento é uma “obra-prima” para nós? Quais são 
os seus efeitos para nós, para nosso meio? Qual o vínculo 
que fazemos com o Cristo, com o sacramento?

Salmo 128

Feliz quem teme o Senhor 
e segue seus caminhos! 

Viverás do trabalho de tuas mãos, 
viverás feliz e satisfeito. 

Tua esposa será como uma vinha fecunda 
no interior de tua casa; teus filhos, 
como brotos de oliveira ao redor de tua mesa.  

Assim será abençoado o homem que respeita o Senhor. 
De Sião o Senhor te abençoe! 

Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida.
E vejas os filhos de teus filhos.
Paz sobre Israel!



Somos cidadãos do mundo e da Igreja. 
As ENS nunca pensaram em colocar seus 
casais sob uma redoma de vidro para 
evitar que eles sofressem com a contami-
nação da sociedade tornada pagã. Muito 
pelo contrário, somos colocados, como 
o fermento que, gradualmente, carrega 
consigo um poder transformador.
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ESpiriTuALiDADE Do CoTiDiANo

"Grandes multidões acompanhavam Jesus. 
Voltando-se, ele lhes disse: 

Se alguém vem a mim…"  Lc 14,25

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas   (14,25-33)
“Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele 

lhes disse: “Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e 
sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até 
a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega 
sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. 
De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta 
primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para 
terminar?  Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz 
de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar: ‘Este 
homem começou a construir e não foi capaz de acabar! ’ Ou ainda: 
um rei que sai à guerra contra um outro não se senta primeiro e 
examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que 
marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, envia 
uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar 
as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de 
vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo”.

 
Alguns exegetas acreditam que na linguagem do Antigo Testamen-
to, a comparação não é usual. Jesus fala para um povo acostuma-
do à linguagem do seu tempo. Não se trata, portanto, de comparar 
o amor de Deus ao amor dos homens, mas de nos alertar que os 
amores das nossas vidas cotidianas não prevalecem sobre o amor 
de Deus. A Deus não podemos oferecer pouco amor.

Essas multidões são formadas por todos aqueles que foram 
chamados no passado; por nós, hoje, quando ouvimos o chamado 

Capítulo III

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir
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de Jesus e também por todos aqueles que, após nós, o seguirão.
Jesus fala aqui, seguramente, e de um modo especial àqueles 

dentre nós que, inicialmente, entusiasmados por ele e tendo aban-
donado seus planos para se comprometerem com o Evangelho, 
voltam atrás e retomam uma vida mais segura, de acordo com 
a mentalidade predominante no mundo. Ouvindo estas palavras 
de Jesus, podemos adivinhar seu desejo: contar com os discípulos 
que se engajam com ele uma vez por todas; que se comprometem 
a ser seus discípulos em todas as circunstâncias, capazes de amá-
lo acima de qualquer outro bem e, portanto, pessoas dispostas a 
se tornarem construtoras de uma nova civilização do amor. Em 
suma, trata-se de pôr em prática algo que temos em nós mesmos, 
mas que frequentemente não nos damos conta: a capacidade de 
renunciar, de dizer não a tudo que possa nos impedir de seguir 
Jesus e de realizar a obra que ele espera de nós.

 Em um dos editoriais mais famosos, publicado em 1945, 
ainda no Boletim do Grupo de Casais de Nossa Senhora, o nosso 
fundador escreveu: “Deus o primeiro amado, o primeiro servido”.

Este editorial permeia fortemente as orientações do Movimento 
passadas a todos nós, equipistas, e dele destacamos este trecho: 
“Que Deus seja em suas casas o primeiro a ser buscado, o primeiro 
a ser amado, o primeiro a ser servido. Amem-se: quando a caridade 
crescer em seu lar, ela crescerá na Igreja da qual ele é a célula viva. 
Amem-se: ́ Ubi caritas et amor, Deus ibi est`. Sejam felizes: o Senhor 
espera este louvor e aqueles que os rodeiam, este testemunho".

O carisma do Movimento contém o “ser” e o “fazer”, ou melhor, 
a vocação e a missão. Constituídos em casais que receberam a 
graça do amor de Deus na realidade de nossa vida, o Senhor nos 
convida a descobrir os mistérios do amor conjugal. Fortalecidos 
pela vida comunitária em equipe - o que nos permite acolher e 
viver o amor - somos enviados para fazer surgir em nosso meio, 
na Igreja e no mundo, o papel de discípulos.

A palavra espiritualidade possui diversos significados.  

ver
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Podemos, em primeiro lugar, associá-la ao estudo da ciência da fé, 
das coisas divinas. Mas, muitas vezes, ouvimos dizer que alguém 
tem uma grande espiritualidade quando admiramos a sua sabe-
doria ao falar sobre um assunto religioso. Dizemos também que 
a espiritualidade está relacionada à prática de atos de piedade, à 
obediência aos preceitos religiosos.

Todos esses aspectos do conceito de espiritualidade podem 
ter seu valor. Não é, no entanto, em nenhum desses sentidos 
que queremos situar a espiritualidade , mas naquele que indica 
a prevalência do sopro do Espírito Santo sobre os atos e ações, 
métodos ou formas, critérios ou pedagogias.

Isso significa que o conjunto das ações e das relações dos 
cristãos deve ser impregnado do sopro do Espírito de Deus, deste 
vigor da alma e do espírito que é capaz de transformar as atividades 
rotineiras em ofertas de louvor ao nosso Criador.

Não é à toa que nos ensinamentos do Apóstolo Paulo ouvimos, 
em diversas epístolas, sua insistência para que nos tornemos pes-
soas espirituais, de modo a fazermos das coisas comuns da vida 
cotidiana, hóstias agradáveis ao Senhor.

“Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória do 
Senhor”.

Ser cristão não significa viver na estratosfera. São precisamente 
as realidades indispensáveis à vida humana que devem ser cons-
truídas com a prevalência do Espírito. E tudo isso começa dentro 
de nós mesmos: tornar cristã nossa vida conjugal , a paternidade/
maternidade, evangelizar a sexualidade ; adotar um estilo de vida 
sóbrio, sem os excessos de hábitos de consumo e do descartável; 
engajar-se na solidariedade e na partilha com o próximo, recusar 
o conformismo e se engajar na transformação de valores e na 
construção da sociedade da qual fazemos parte.

Sua Santidade o Papa Bento XVI vê no relativismo o maior 
mal do nosso tempo, porque nesta forma de pensar e agir, vale 
tudo: menosprezam-se os princípios éticos, os valores evangélicos 
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que poderiam guiar o comportamento humano. A verdade é 
irrelevante; o importante é alcançar objetivos pessoais.

Este relativismo constantemente bate à porta das famílias dos 
equipistas sob a forma de mais diversas tendências de pensamen-
to e ação. Ele se arrasta de forma insidiosa, mesmo nos meios 
cristãos, na Igreja, nos movimentos, nas famílias.

Acrescentemos a este mal da modernidade os restos da 
filosofia maniqueísta de tantos séculos, que pretende separar o 
material e o espiritual, o corpo e a alma, provocando assim uma 
discordância real entre  fé e vida, a incoerência entre os valores 
que professamos e a maneira como agimos.

Acabamos nos satisfazendo com a obediência às normas e às 
regras. “Eu sou um bom cristão, eu não perco a missa de domingo, 
eu pago o meu dízimo, eu levo os filhos à catequese. Eu me sinto 
bem nas Equipes, porque eu pratico os Pontos Concretos de Esfor-
ço, eu nunca falto às reuniões, eu estudo o meu tema mensal etc”.

Mas fora desses ambientes, qual é a minha maneira de agir? 
No mundo do trabalho, qual é o meu nível de solidariedade com 
os meus colegas? No meu negócio, meu trabalho, meus lucros são 
frutos de minha ganância de ganhar mais, do meu individualismo?

Qual é minha participação na construção de uma sociedade 
justa e fraterna? Onde está minha indiferença para com a pobreza? 
Quantas vezes eu tomei a defesa de uma vítima de injustiça? Qual 
foi a última vez que eu clamei, em nome daqueles que não têm voz?

Nos meus círculos sociais, nas festas, nas reuniões de amigos, 
tenho tido vergonha de defender a verdade, medo de proclamar 
os valores do Evangelho, de confessar a minha fé e meu com-
promisso com Jesus?

O Padre Caffarel dizia que o mundo precisa de santos, “de 
homens e de mulheres, todos entregues a Cristo, habitados por 
seu amor, conduzidos pelo seu Espírito. Trabalhadores, agricul-
tores, empresários, que sejam santos, artistas e cientistas que 
sejam santos, políticos que sejam santos". Será pela vivência de 
uma espiritualidade encarnada no concreto das realidades da 
existência humana que homens e mulheres se tornarão capazes 
de perceber os sinais dos tempos, vendo o mundo não mais com 



39

os olhos, mas com o olhar do coração.
É necessário aproximar a pessoa de si própria , na integridade 

corpo + matéria e alma + espírito, procurar se maravilhar do 
plano de Deus para a humanidade e perceber os sinais que ele 
transmite para que se torne possível encontrar os caminhos da 
felicidade e de convocar todos a se tornarem construtores da 
civilização do amor.

Somos cidadãos do mundo e da Igreja. As ENS nunca pensa-
ram em colocar seus casais sob uma redoma de vidro para evitar 
que eles sofressem com a contaminação da sociedade tornada 
pagã . Muito pelo contrário, somos colocados, como o fermento 
que, gradualmente, carrega consigo um poder transformador.

Vivemos em um mundo de solidão. Apesar dos avanços na 
tecnologia das comunicações através da Internet, a solidão dos 
homens é surpreendente.

Queremos chamar a atenção para a solidão daquele que quer 
ser escutado, não em conversas superficiais que não se aprofun-
dam em nada. Falamos da solidão do homem que quer ouvir a 
alma, as inquietações mais profundas, os desejos de buscas trans-
cendentes, que permanecem escondidas no próprio interlocutor.

Existe a solidão conjugal de muitos casais que compartilham 
o mesmo teto, a mesma cama, que não chegam a partilhar a sua 
própria vida . Motivo de frustração ...

Há a solidão de pais e filhos que não se falam e que nem  mesmo 
se entendem, pois eles não têm o tempo de ficar juntos.

Existe a solidão face ao transcendente, porque buscamos 
atualmente apenas os bens que o dinheiro poderia oferecer. Há 
muito a fazer, muitas preocupações, bens demais para conquistar 
e o homem sabe, no fundo de si mesmo, que o que falta é Deus.

A solidão de quem carece de um verdadeiro sentido para sua 
vida. Muitas conquistas são feitas, mas nada preenche o vazio da 
existência humana. Enormes esforços são despendidos, noites mal 
dormidas, pensamos até que conseguimos, mas a busca continua.

Há a solidão involuntária daqueles que não tiveram a 
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oportunidade de se tornarem pessoas, daqueles que são postos 
à margem pela injustiça social.

É face a esta espiral das solidões humanas que o casal cristão 
das equipes, buscador de Deus, aprendiz de amor e santidade, é 
chamado a plantar sementes de esperança. “Quando o coração 
humano comete a imprudência de se abrir para a caridade do Cris-
to, ela irresistivelmente toma as dimensões da Igreja e do mundo”, 
dizia o Padre Caffarel, no seu discurso de 4 de maio de 1959, 
no Encontro Internacional de Roma. O ideal da espiritualidade 
conjugal que ele e nós casais pioneiros tínhamos sonhado, tem 
uma dimensão missionária, direcionada para as carências dos 
casais, das famílias, dos cidadãos do mundo.

Iluminado pelo amor-caridade, cabe ao casal ser sinal, tes-
temunha e construtor. Sinal de que Deus não se esqueceu do 
homem; testemunha da felicidade alcançada pela fidelidade 
ao cônjuge, ao sacramento do Matrimônio e aos propósitos 
de Deus. Como construtor da esperança, é possível encontrar 
sentido na vida, permitindo que o amor de Deus seja conheci-
do e inculcado nas atividades mais básicas do homem. É hora 
de acordar para o compromisso e para a responsabilidade de 
transformar as realidades que clamam aos nossos ouvidos. 
Não é justo permanecer insensível. Não podemos nos isolar no 
conforto das nossas reuniões, em nossas belas casas protegidas 
e protetoras. Há multidões que nos esperam, que anseiam por 
nosso amor, que precisam de nossa caridade.

Concluímos com uma aspiração que o Padre Caffarel nos sugeriu: 
“Qual amanhã não pode esperar pela Igreja se a mensagem luminosa 
do Cristo sobre o Matrimônio alcançar os quatro cantos do mundo, se 
ele seduzir numerosos casais jovens, se inspirar cada vez mais famílias , 
onde Deus seja amado por todos e acima de tudo“.

Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

Questões para o diálogo conjugal 

partilhar
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• Em que pontos da minha vida, das minhas ações, dos  
meus testemunhos existem rupturas com a minha fé? 
O chamado à santidade é atraente? Maçante?

Questões para a reunião de equipe

•  Ao analisar o que acontece ao meu redor, na escola, no 
trabalho, no lazer, na vida política e social, que  “olhar do 
meu coração” faz-me consciente?

•  Minha forma de agir é a mesma tanto nos ambientes eclesiais, 
quanto junto às realidades do meu cotidiano? Por quê?

•  Saia desta reunião com uma proposta de ação concreta. Qual?

Salmo 22 (23)

O Senhor é o meu pastor, 
nada me falta. 
Ele me faz descansar 
em verdes prados.

A águas tranquilas me conduz. 
Restaura minhas forças; 
Guia-me pelo caminho certo, 
por amor do seu nome. 

Se eu tiver de andar por um vale escuro, 
não temerei mal nenhum, 
pois comigo estás. 
o teu bastão e teu cajado me dão segurança.

Diante de mim preparas uma mesa 
aos olhos de meus inimigos; 
Unges com óleo minha cabeça, 
meu cálice transborda. 

Felicidade e graça vão me acompanhar 
todos os dias da minha vida 
e vou morar na casa do Senhor 
por dias sem fim. 



Ao longo dos séculos, os cristãos, sacer-

dotes e leigos, homens e mulheres se   

comprometeram, por vezes, dando até 

a vida pelos seus irmãos
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ATivoS NA hiSTóriA

"Vós sois o sal da terra ... 
Vós sois a luz do mundo". Mt 5,13

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus (5,13-16)
“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que 

o salgaremos?(...).
 Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre 

a montanha não pode ser escondida.  Nem se acende uma 
lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa,(...). Assim 
também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam 
as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus”.  

No Evangelho de Mateus, estes versículos seguem ime-
diatamente após as bem-aventuranças, consideradas como a 
primeira catequese que Jesus dirige a seus discípulos.

Gabriel Ringlet ainda acrescentou que eles poderiam 
ser considerados como uma nona bem-aventurança: "Bem-
aventurados são aqueles que dão sabor à vida dos homens, que 
fertilizam os campos da humanidade. Benditos são aqueles que 
carregam uma lanterna no meio da noite, e protegem do vento 
sua pequena velinha".1 

Cristo se dirige aos seus discípulos, a nós, à sua Igreja. Mas é 
preciso ser claro: o sal não é visto; mistura-se, conserva, derrete, 
ele dá sabor, faz sentir sede. Mas isso não se vê. E a Igreja é como 
o sal para o mundo. A luz tem uma ação brilhante, mas ela vem 
de Cristo: “Só o Cristo é luz de vida, se andarmos na luz, estamos 
em comunhão uns com os outros” (Jo 1,5.7). Assim, podemos 
brilhar uns para os outros, somente se estivermos ligados a Cristo.

1 G. ringleT, Eloge de la fragilité. L’actualité à fleur d’Evangile (Elogio da fra-
gilidade. A atualidade à luz do Evangelho).

 

Capítulo IV

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir
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Mas, quando ouvimos dizer que somos sal da terra e luz 
do mundo, não corremos o risco de crer que somos os úni-
cos capazes de enxergar com clareza? Então devemos nos 
lembrar do profeta Isaías: “Se removeres o  jugo de seu país, 
o gesto de ameaça, a palavra maligno, se deres de bom grado 
a quem tem fome, e se matares a fome de um humilhado, então 
a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como a luz 
do meio-dia" (Is 58,7-10).2

Por esses gestos de amor, nós participamos com milhares 
de seres humanos do mistério da existência humana. A fala de 
Jesus não é um chamado imperioso para imergir no húmus 
da nossa humanidade e a compartilhá-la com todos - sejam 
eles quem forem - as questões de justiça, de solidariedade e 
de paz? A Igreja é chamada a ser sinal da fraternidade com 
a qual sonha a humanidade, tendendo a um mundo trans-
formado em comunidade de amor.

A Igreja responde ao desafio de ser “sal da terra” em nosso 
mundo moderno, deixando seu terreno natural (a teologia, a 
Escritura e o dogma), para entrar no da sociedade (a política, 
a economia, o viver juntos), através da sua doutrina social.

Este diálogo com o mundo sempre tem sua origem no 
Evangelho, mas deve transmitir sua mensagem utilizando a lin-
guagem de seu tempo e dentro de um contexto sempre novo.

O homem moderno se vê confrontado, na sua vida coletiva 
e pessoal, com questões cada vez mais numerosas e precisas. 
As transformações em curso nas nossas sociedades incitam a 
Igreja a “ter uma palavra”. É o que faz através de seus escritos.

É interessante ver os diversos documentos que constituem 
o ensinamento social da Igreja durante o último século . Eles 
estão resumidos no Compêndio da Doutrina Social editado 
em 2004 pelo Conselho Pontifical Justiça e Paz“.

2  L. Obain, Chemins d’Evangile (Caminhos de Evangelho). 

ver
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O Compêndio inclui também o domínio da família.3

A última encíclica - Caritas in veritate, “O amor na verda-
de”- do nosso Papa Bento XVI, continua esta tradição de en-
cíclicas sociais que Rerum Novarum tinha iniciada em 1891.4

Que contêm estas encíclicas?
“A Igreja voluntariamente se pronuncia sobre as grandes 

opções políticas que permitirão criar as sociedades de desenvol-
vimento, de dinamismo e de partilha, ou conduzir a sociedades 
fechadas em si mesmas, sem preocupação com as pessoas que 
a constituem. (...). No plano político , a Igreja é muito mais dis-
creta (...), no entanto, ela está preocupada com o domínio social 
(...) de numerosas questões fundamentais que são amplamente 
discutidas desde o trabalho à moradia, ao salário, à greve, aos 
sindicatos etc. (...). No campo da moral, o discurso social da 
Igreja é uma rica fonte de reflexão, a partir da discussão sobre 
a pessoa humana e sua dignidade, sobre os direitos do homem e 
do bem comum. À distância das técnicas das ciências humanas, 
a Igreja fala mais facilmente dos fundamentos importantes a 
respeitar. Sua defesa da pessoa humana, centro de todo seu 
discurso, permitiu-lhe desenvolver um conjunto de reflexões 
mais convincentes”.5

A Igreja convida-nos à ação “porque as mudanças são pos-
síveis,  se os protagonistas estiverem dispostos a se engajar”. 6

O discurso social da Igreja não tem outro propósito além 
de pretender que a vida em sociedade seja regulada pelos 
critérios da justiça e da paz.

3 p. de CharenTenay, Vers la justice de l’Evangile. Introduction à la pensée sociale 
de l’Eglise (para a justiça do Evangelho. introdução ao pensamento social da 
igreja). - 4 Sobre esse assunto, ver a edição Fidélité – Bruxelles 2009 – Guide 
de lecture et histoire de la doctrine sociale de l’Eglise (Guia para leitura e his-
tória da doutrina social da igreja) par le CenTre aveC. - 5 P. de CharenTenay, op. 
cit.- 6 ibidem.
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Ao longo dos séculos, os cristãos, sacerdotes e leigos, homens 
e mulheres se comprometeram, por vezes, dando até a vida pelos 
seus irmãos.

A Igreja os reconhece: em 2001 João Paulo II disse aos jovens: 
“Vós sois o sal da terra e a luz do mundo”, ressaltando que os 
Santos são o reflexo da glória de Deus, apresentados pela Igreja para 
imitação de todos.7

Muitos outros trabalharam na sombra ou em segredo, para ser 
fermento na massa.

Pensemos em muitos fundadores de ordens religiosas a serviço 
do homem, em hospitais, escolas ... E a Ação Católica difundida 
em todo o mundo no século XX, bem como as realizações mais 
perigosas como a dos padres-operários na França, ou a teologia 
da libertação na América Latina.

Todos estes compromissos foram sinais de esperança para um 
mundo melhor, onde cada homem seria reconhecido como uma 
pessoa com toda sua dignidade.

Qualquer compromisso requer algum discernimento. E, pri-
meiramente, quais são as nossas referências, nossos valores sobre 
os quais nos apoiar para discernir?

Maurice Zundel coloca a questão: "O que é o direito afinal? É o 
poder de ser um homem, é a vocação e o poder de ser um homem, 
ou melhor, é a vocação e o poder de amar".

Isto implica também que cada homem tenha um “espaço de 
segurança que proporcione um espaço de generosidade”.8

Mons. Aloys Jousten, Bispo de Liège (Bélgica), define bem que 
a questão é finalmente: “o que Deus espera de nós aqui e agora? E 
a questão seguinte decorre desta: O que temos feito para os pobres? 
Se o pobre é o nosso critério, se o pobre é o nosso ponto de partida, 
todos os  outros seguirão“.9

7 JOãO PaulO ii, Mensagem aos jovens do mundo por ocasião da  XVII jornada 
mundial  da juventude 2002. - 8 Prier 15 jours avec Maurice Zundel (orar 15 dias 
com Maurice Zundel), Ed. Nouvelle Cité, Montrouge 1997. - 9 A. JOusTen, Con-
férence ADiC 12.03.2009, in «L’Entreprise & L’homme» (A Empresa e o homem). 
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Pelo nosso testemunho
Num nível individual, a fala de Jesus, se a situamos no espíri-

to das bem-aventuranças, nos convida  para brilhar em segredo, 
para nos tornarmos homens e mulheres que carregarão em si 
o sal da paz, da justiça, da doçura, da pobreza.

“Felizes são vocês, se forem capazes de se infiltrar na terra dos 
homens e iluminá-la sem agredir, se de dia em dia e de janela em 
janela,  acenderem aquela pequena centelha de esperança que já 
destruiu tantos arames farpados“.10

Ser presente, ser misericordioso, estar junto, e se dei-
xar, ao mesmo tempo, interpelar ao nível do  coração... 
Viver de forma mais evangélica!

Pelo nosso engajamento
Ser sal da terra, luz do mundo, pode-se viver diariamente 

através de um testemunho discreto, mas pode também con-
duzir as pessoas conscientes deste chamado, a tomar decisões 
que marcarão uma virada em suas vidas. Este chamado pode 
ocorrer em diferentes momentos da vida.

Ouçamos o Padre Caffarel: “O chamado de Deus pode ser 
ouvido mais de uma vez na existência de um homem,  (...). Desde 
que eu sou padre, quantos destes irmãos ou destes leigos eu conheci 
que, um dia, ouviram um novo chamado ! Vou mencionar apenas 
os familiares. Eu penso naqueles que vi saindo de uma posição de 
descanso para se colocarem a serviço dos mais desfavorecidos, 
dos pobres em bens materiais, em cultura ou em esperança. (...). 
A alegria de todos esses seres, na hora da partida sempre me im-
pressionou: é um impulso, um salto da alma, uma libertação“.11

No contexto da crise mundial que enfrentamos desde 2008, 
os cristãos podem ser sal da terra e luz do mundo através de 
compromissos em relação ao social. Não tenhamos medo, 

10 G. ringleT, op. cit. - 11  h. Caffarel, Aux carrefours de l’amour. (Nas Encru-         
zilhadas do Amor – Editora Santuário, Aparecida 2003).
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ultrapassemos nossos muros! Se quisermos construir uma 
civilização do amor, precisamos nos pôr a serviço de um novo 
humanismo nas dimensões do mundo onde reinará o respeito 
pela dignidade de todos na diversidade.12

E por nosso engajamento na Igreja
Uma missão específica dos membros das ENS, Movimento 

cujo eixo central é a espiritualidade do casal, poderá acom-
panhar o casal, todos os casais cristãos em diferentes fases 
da sua vida conjugal.

A palestra de Constanza e Alberto Alvarado no Encontro 
Internacional de Responsáveis de Regiões, em Roma, em 
2009 nos esclarece sobre o nosso compromisso como equi-
pistas, mas também os compromissos a serem assumidos 
pelo Movimento.13

Jean Annick Allemand citam o Padre Caffarel, em 1970, 
sobre as instituições cuja “vocação não deve ser definida ape-
nas em função das necessidades dos casais, mas também em ter-
mos das grandes carências do nosso mundo contemporâneo.”14

Em 1976, o Padre Tandonnet, em nome da Equipe Res-
ponsável Internacional , definiu a “missão” do Movimento: 
“A Evangelização não é reduzida simplesmente a um único 
exemplo. Vocês pertencem a um Movimento que levou a sério 
a preocupação de evangelizar. Entrando nas ENS, vocês têm 
não apenas que se render ao desejo de aperfeiçoar a sua vida 
conjugal: vocês sabiam e logo perceberam que as equipes 
querem estar abertas ao mundo e aos outros”.

O documento Segunda Inspiração reitera explicitamen-
te: “As equipes têm um objetivo específico: ajudar os casais a 

12 b. sOrge, Chiamiti a costruire la civiltà dell´Amore (Chamados a construir 
a civilização do Amor)- Encontro internacional dos Casais regionais das ENS, 
roma 2009. - 13 C. & a. alvaradO, Histoire ET orientations Du mouvement 
pendant les dernières années (história e orientações do movimento durante 
os últimos anos) – Encontro internacional dos Casais regionais das ENS, 
roma 2009. - 14 J. & A. alleMand, Henry Caffarel. Face à l’Athéisme (henry 
Caffarel. Diante do Ateísmo).
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viver plenamente o seu matrimônio cristão. Elas também têm 
uma vocação missionária: anunciar ao mundo os valores do 
matrimônio cristão pela palavra e pelo testemunho de vida”.

É assim que somos chamados a trabalhar em atividades 
como: o acompanhamento de equipes de jovens; a preparação 
para o matrimônio; a caminhada com os casais jovens; a assis-
tência a casais em dificuldade, bem como com os divorciados 
recasados  .

A conferência do Padre Caffarel “Carisma Fundador” em 
Chantilly, em 1983, foi profética nesse sentido e já aponta a 
tendência atual.

O Padre Caffarel exprime aí dois lamentos: “Lamento que as 
ENS, nesta perspectiva da sua missão, não acompanharam os 
centros de preparação para o casamento. Eles são questões das 
ENS, mas, muitas vezes, se tornaram muito pouco cristãos. Não 
penso que as ENS devam dirigir a preparação para o casamento, 
mas acho que as ENS deveriam ter centros de preparação para o 
matrimônio que seriam referência para os outros centros, a partir 
precisamente da espiritualidade que descobriram”.

Para concluir, retomemos frases importantes na conclusão 
da conferência de Constanza e Alberto Alvarado em Roma: 
“Será que estamos enfrentando agora o início do terceiro pe-
ríodo, em que o Movimento reflete sobre sua vocação, para 
discernir o que é necessário corrigir ou renovar ...?”

No novo documento da Equipe Satélite para a formação nas 
ENS, diz-se que os casais das ENS devem ser preparados para 
participar das atividades de apostolados fora do Movimento. 
Devemos nos perguntar: de que forma o Movimento apoiará 
esta formação e como vemos o desenvolvimento futuro deste 
aspecto da formação? (...). Mas há mais: se a Igreja como insti-
tuição, não apenas envia os seus membros a “testemunhar” pelo 
exemplo, pela palavra e pela ação, mas também os acompanha 
através da formação, com a organização e com seu apoio ins-
titucional, não deveriam as Equipes de Nossa Senhora fazer o 
mesmo com os seus membros?”
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Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

À luz das palavras de Jesus: “Vós sois o sal da terra, vós 
sois a luz do mundo”, interroguemo-nos sobre as seguintes 
perguntas:

Questões para o diálogo conjugal 

• Sentimos, em algum momento de nossas vidas, um apelo 
especial pelo outro?

• Quais são os nossos engajamentos atuais? Como os inse-
rimos no plano de Deus?

Questões para a reunião de equipe

• Como reagimos às palavras de Constanza e Alberto Alva-
rado: “Mas há mais: se Igreja como instituição, não apenas 
envia os seus membros a” testemunhar “ pelo exemplo, pela 
palavra e pela ação, mas também acompanha-os através da 
formação, organização e apoio institucional, não deveriam 
as Equipes de Nossa Senhora fazer o mesmo?“

• Você acredita que o nosso Movimento encara o início de 
um “terceiro período”, como preconizado por Constanza 
e Alberto Alvarado?

Salmo 8 

Ó Senhor, nosso Deus, 
como é glorioso teu nome em toda a terra! 

Sobre os céus se eleva a tua majestade!
Da boca das crianças e dos lactentes 
sai um louvor que confunde os teus adversários, 
para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde.

partilhar
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Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, 
vejo a lua e as estrelas que criaste: 
Que coisa é o homem, para dele te lembrares, 
o filho do homem, para o visitares? 

No entanto o fizeste só um pouco menor que um deus,  
     de glória e de honra o coroaste. 

Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos. 
Tudo puseste sob os seus pés: 

todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, 
as aves do céu e os peixes do mar,
todo ser que percorre os caminhos do mar. 

Ó Senhor, Senhor nosso, 
como é glorioso o teu nome em toda a terra! 



Pessoalmente, cada casal e cada conse-
lheiro espiritual, somos chamados a ser 
“samaritano”, para curar os casais feridos
e em crise. Não temos remédios nem 
fórmulas mágicas para resolver seus 
problemas, mas podemos escutá-los sem 
julgar, compreendê-los com empatia e 
estar disponível para acompanhá-los.
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ESTAr próxiMo                                                     
DA huMANiDADE E CurAr o AMor

“Descendo com eles, ele parou num lugar plano...”   
Lc 6, 17

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas  (6, 17-19)
Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar 

plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma gran-
de multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, e 
do litoral de Tiro e Sidônia.  Vieram para ouvi-lo e serem 
curados de suas doenças. Também os atormentados por 
espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava 
tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos.  

Jesus e seus discípulos desceram e pararam; estes são 
“verbos de ação”. Uma grande multidão vinha de longe e de 
todos os lados para ouvi-lo e para ser curada por ele.

Jesus Cristo é o único que cura, que cuida de nós e nos 
envia a cuidar em seu nome; somos os “feridos-curados”. 
“Vai, e também tu, faze o mesmo”(Lc 10,37). O Samaritano 
também “desceu” de Jerusalém para Jericó, e encontrou por 
acaso um homem gravemente ferido; aproximando-se dele, 
ele o viu, e sem que o outro lhe pedisse nada, teve compai-
xão, atendeu-o e cuidou dos seus ferimentos. Em seguida, 
colocou-o em seu próprio animal, levou-o para a estalagem 
e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano, devendo con-
tinuar seu caminho, deu dois denários ao hospedeiro e lhe 
pediu para cuidar dele, prometendo pagar-lhe o que ele iria 
gastar a mais, em seu retorno.

“O mundo ao seu redor, também se frustra se o seu amor 
esfria. Este mundo, que não está longe de se desesperar por 

Capítulo V

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir
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amor, de uma certa qualidade de amor e de ser engolido por 
esta questão, tem direito ao seu testemunho. Ele precisa ver o 
amor divino irradiando de um carinho humano, de aprender  
com você que o Cristo veio para salvar o amor. Este testemunho, 
você vai negar-lhe?“1 

A crise do casal é um fenômeno mundial característico 
da segunda metade do século XX e destes primeiros anos do 
século XXI. Muitos casais se veem afetados por esta crise que 
os levou à separação ou ao divórcio; alguns tendo até mesmo 
experimentado um ou mais divórcios. Em alguns países, mais 
da metade dos casais se separam ou se divorciam durante os 
primeiros cinco anos de casamento.

As rupturas definitivas ocorrem em todas as classes da 
sociedade e em todas as idades. Elas afetam muitos casais e 
causaram mudanças na legislação da maioria dos estados para 
facilitar o divórcio. Inicialmente, as leis apresentavam o divórcio 
como um mal menor, que estava lá para confirmar a “morte do 
casal” e a “traição às promessas matrimoniais”, e para evitar os 
inconvenientes maiores resultantes de uma convivência marital 
impossível ou muito difícil. Atualmente existe uma tendência 
a apresentar o divórcio como o direito individual de todos os 
cônjuges romperem o casamento, mesmo que não haja ne-
nhuma razão séria.

O divórcio não ajuda a resolver os problemas dos casais, mas 
os enfraquece ainda mais. Suas causas são muitas e variáveis  , e 
incluem fatores internos e externos: a imaturidade, fraqueza de 
caráter, doença,  tédio, rotina,  infidelidade, vidas paralelas, con-
flitos profissionais, violência doméstica,  ausência de um projeto 
comum, problemas econômicos, incompreensões mútuas etc.

Nós todos conhecemos muitos homens e mulheres separa-
dos e divorciados, distantes ou próximos: família, amigos, 

1 h. Caffarel, Textes Choisis (Textos Escolhidos) - Super-Região Brasil 2009.

ver
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vizinhos, colegas de trabalho e também em nossa paróquia...
As rupturas de casais são fontes de dor e sofrimento para 

ambos os cônjuges ou pelo menos para um deles, e quase sem-
pre para as crianças. Há muitas pessoas feridas pelo fracasso 
do casamento. Algumas sofreram muito e tentaram salvar sua 
união e foram “abandonadas” pelo seu cônjuge.

Quando o divórcio se banaliza como acontece em muitos 
países, a sociedade civil sofre. Embora à primeira vista o divórcio 
seja um assunto privado que diz respeito apenas ao casal e seus 
filhos, quando os casos de divórcio se multiplicam, o problema 
se estende para a sociedade: famílias monoparentais (homem só 
ou mulher só com filhos dependentes) geram novos problemas. 
Poucas pessoas ainda creem que seja socialmente bom que os 
casamentos durem e não se dissolvam. No entanto, as medidas 
sociais para prevenir e lutar contra as causas que conduzem ao 
divórcio são muito poucas e não mantêm o interesse público.

Elementos positivos da situação atual 

A liberdade. Na maioria dos países os homens e as mu-
lheres casam-se livremente; são eles que escolhem se casar e 
também escolhem o seu cônjuge. Nos estados que dispõem 
de legislação sobre o divórcio, os casados que não chegam 
ao divórcio, permanecem casados   porque eles querem e não 
porque a sociedade ou a lei os obriga; portanto, a cada dia 
eles renovam as promessas feitas no casamento.

A igualdade entre homem e mulher, e entre o marido e a 
mulher casados  . É uma conquista das mulheres, fruto da luta e 
do esforço para participar da sociedade em pé de igualdade com 
os homens, e de gozar dos mesmos direitos que eles. Elas tiveram 
acesso ao mesmo estudo que os homens, ao trabalho e aos direitos 
políticos, colocando-se assim no mesmo nível. Sob esta perspec-
tiva, a aceitação do casamento é mais livre e mais refletida, tanto 
no ato de se casar, quanto na decisão de permanecer casado.

Julgar
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Ela aumentou a preocupação de uma procriação responsável e 
da criação dos filhos. Mas em muitas crises de casais, as crianças 
não são um impedimento para o divórcio, a menos que esse 
fator se combine com outros fatores.

O avanço técnico dos meios de comunicação e de transpor-
te reduziu significativamente as distâncias entre os diferentes 
lugares do mundo; a economia, a cultura, a informação e as 
relações entre homens e mulheres se internacionalizam. Essa 
abertura supranacional tem enriquecido a todos, e facilita os 
casamentos entre homens e mulheres de raças, línguas, culturas 
e religiões diferentes.

A Igreja Católica está mais atenta à preparação remota e 
próxima para o casamento, à sua celebração, aos casais em 
crise, separados, divorciados recasados  , e aos processos canô-
nicos de nulidade de casamento.

Esta preocupação se reflete em vários documentos de pas-
tores da Igreja e na reflexão dos leigos, especialmente de casais 
integrados em Movimentos de Igreja, de casais e de famílias.

Elementos negativos ou insuficientes

Partindo de um conceito de “homem e mulher fracos”, 
associamos liberdade com falta de compromisso no casal, feli-
cidade com inexistência de problemas e dificuldades, e o amor 
entre um homem e uma mulher é definido como um bem de 
consumo, a utilizar e descartar. 

A este conceito de “homem e mulher fracos” faltam os re-
cursos pessoais, próprios, para combater a crise no casal. Estas 
crises produzem por vezes e infelizmente episódios de violência, 
mas que podem ser superados.

A maioria dos Estados dá pouca atenção e recursos para 
efetivamente promover a estabilidade dos casais e das famílias; 
como ajudar a conciliar o trabalho dos esposos com seu “pa-
pel” de casal e de pais. Um conceito de divórcio como direito 
individual se difunde não como um mal menor, mas como 



57

um último recurso para evitar o pior. Frequentemente nós 
esquecemos que as crianças são as primeiras vítimas em caso 
de separação ou divórcio.

Os pastores da Igreja prestam atenção insuficiente à espiri-
tualidade conjugal e à pastoral do casal após a celebração do 
casamento; é uma grande preocupação da pastoral familiar: os 
casais estão no início da vida conjugal e ainda precisam cons-
truir sua identidade de casal. Sem casal, não pode haver família. 
A maternidade - paternidade é uma dimensão importante do 
casal, mas não o esgota.

Embora os números 83 e 84 da Exortação Apostólica Fa-
miliaris Consortio (22 de novembro de 1981), e muitos outros 
documentos, discursos e homilias posteriores do Papa e Confe-
rências Episcopais insistam que a Igreja deve ajudar as pessoas 
separadas e os divorciados-recasados, a maioria das comunida-
des paroquiais e movimentos de casais e de famílias não lhes 
dão a ajuda de que precisam. Muitos deles foram feridos por um 
casamento fracassado, e eles não entendem que a Igreja lhes 
oferece reconhecimento, compreensão, solidariedade e apoio 
concreto, mas não lhes permite receber a comunhão caso se 
unam em casamento civil com outra pessoa.

A Segunda Inspiração (1988) assegura que as equipes como 
tal “não se engajam numa determinada ação em conjunto, pois 
cada casal deve encontrar o apelo que o Senhor quer que ele 
responda. [...]. Mas o Movimento tem um carisma próprio e não 
pode “se esquivar de seus semelhantes e dos apelos dos Bispos, 
especificamente no campo da Pastoral Familiar. É importante  
também que as equipes se abram a outros meios sociais e se preo-
cupem com as necessidades de seus países, de preferência aquelas 
assinaladas pelas Igrejas locais”. E entre os campos de ação das 
atuais necessidades da Pastoral Familiar, ele citou: “ajudar os 
casais em dificuldade e os divorciados - recasados  ”.

O Papa João Paulo II, em seu discurso de 20 de janeiro de 

Agir
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2003 para os Responsáveis Regionais e Super-Regionais e à ERI 
lembrou aos casais casados sua proximidade espiritual “com as 
pessoas separadas, divorciadas e divorciadas - recasadas”.

A partir da Segunda Inspiração muitos casais e conselhei-
ros espirituais das Equipes pediram que a Equipe Responsável 
Internacional promovesse as atividades concretas das ENS para 
a pastoral dos divorciados e separados. A ERI não pode se com-
prometer, pois é da competência de cada casal decidir o que 
ele está disposto a fazer, e aos Responsáveis de Setor, de Região 
e de Super-Região, de acordo com as orientações dos Bispos 
locais, convidarem os casais das Equipes a assumir livremente 
seus engajamentos nos vários campos da pastoral do casal e da 
família, incluindo a dos separados e divorciados-recasados  .

Pessoalmente, cada casal e cada conselheiro espiritual, so-
mos chamados a ser “samaritano”, para curar os casais feridos 
e em crise, os separados e os divorciados, e os divorciados-
recasados que nos cercam. Não temos remédios nem fórmulas 
mágicas para resolver seus problemas, mas podemos escutá-los 
sem julgar, compreendê-los com empatia e estar disponível 
para acompanhá-los.

Enquanto membros ativos de nossas comunidades paro-
quiais, devemos promover e apoiar as ações da nossa Igreja 
local, e sustentar aquelas que propõe nosso Setor ou nossa 
Região. É o discernimento evangélico próprio dos leigos de 
que a Igreja precisa.

Como cidadãos, nós encorajamos os equipistas a participar 
de fóruns e debates sobre:   as causas das crises dos casais, se-
parações e divórcios; as consequências pessoais, familiares e 
sociais destas crises; e as medidas que o Estado deveria adotar 
para prevenir estas causas e atenuar seus efeitos. E, apoiado 
pelo nosso voto político, os programas eleitorais que levam em 
conta estas medidas.

Não devemos jamais esquecer que os casais das Equipes são 
mulheres e homens como os demais. Nosso casamento é amea-
çado pelo egoísmo, pela busca de bens materiais e de consumo 
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excessivo, a tentação da infidelidade, o peso da rotina, a fra-
queza que nos chega com o envelhecimento, as paixões, os 
conflitos, a frustração de não alcançar o que nos propomos, o 
medo e a dor face à doença, a recusa do sacrifício pelo outro, 
a tentação do desânimo.

Todos estes conflitos ressaltam a profunda contradição em 
que vivemos: fomos criados para amar, mas não somos capazes 
de viver um amor total. Contudo, ver nossas fraquezas não nos 
desencoraja; nós temos a esperança de que a última palavra 
em nossa relação de casal não será de ruptura, porque Deus 
continua a ser sempre fiel, e ele não desiste nem volta atrás, 
apesar de nossas fraquezas e de nossos pecados. Se ambos os 
cônjuges pedem a misericórdia de Deus, ele “cicatrizará suas 
feridas”, e vai aumentar neles a capacidade de se amar e de 
recomeçar! Deus estará presente no casal que ama e perdoa, 
nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade, na 
saúde e na doença todos os dias de nossas vidas até na morte!

Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

Questões para o diálogo conjugal 

• Tem havido casais em crise que nos tenham chamado para 
ajudá-los? Qual foi a nossa resposta?

• Qual é nossa atitude face aos casais separados ou divorcia-
dos, ou divorciados-recasados que encontramos? Será que 
eles, por vezes, nos chamaram em seu auxílio?

• O que nos dispomos a fazer para ajudar os casais em crise?

Questões para a reunião de equipe

• Será que somos capazes de perceber as crises e o sofrimento 
de outros casais da nossa própria equipe?

partilhar
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• Tentamos estar próximos, escutar e ajudar os casais em crise, 
separados, divorciados e divorciados-recasados? Ou será 
que “olhamos para outro lado” e “seguimos nosso caminho?” 

• Participamos das ações da Igreja local para escutar, acolher 
e apoiar casais em crise?

• Promovemos ou participamos dos fóruns e debates públicos 
sobre as causas das crises conjugais, das separações e dos 
divórcios, com as consequências pessoais, familiares e so-
ciais que elas carregam, bem como medidas que o Estado 
deveria adotar para prevenir as suas causas e remediar os 
seus efeitos?

• Pedimos aos nossos representantes políticos para incluir 
em seus programas eleitorais medidas para prevenir as 
causas das crises dos casais, da separação e do divórcio, e 
para atenuar os seus efeitos? Apoiamos com nosso voto os 
programas eleitorais que contêm essas medidas?

Salmo 135

Aleluia! Louvai o nome do Senhor, 
louvai-o, servos do Senhor
vós que servis na casa do Senhor, 
nos átrios da casa do nosso Deus. 

Louvai o Senhor, o Senhor é bom; 
cantai hinos a seu nome, que é amável. 
Pois o Senhor escolheu para si Jacó, 
fez de Israel a sua posse. 

Sei que o Senhor é grande, 
nosso Deus está acima de todos os deuses. 
O Senhor realiza tudo quanto quer 
no céu e na terra, no mar e em todos os abismos. 
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Faz  subir as nuvens do horizonte, 
faz relâmpagos para a chuva, 
tira o vento dos seus reservatórios. 
Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, 
desde os homens até os animais. 
Mandou sinais e prodígios no teu meio, ó Egito, 
contra o Faraó e todos os seus ministros. 

Foi ele que feriu numerosas nações e matou reis poderosos: 
(Seon, rei dos amorreus, Og, rei de Basã, e todos os reis de Canaã.)
E deu as terras deles como herança, 
como herança a Israel seu povo. 

Senhor, teu nome é para sempre; 
Senhor, tua lembrança permanece por todas as gerações. 
O Senhor faz justiça a seu povo, 
tem compaixão de seus servos. 

Os ídolos das nações são prata e ouro, 
feitos por mãos humanas:   
têm boca e não falam, 
têm olhos e não veem, 
têm ouvidos e não ouvem, 
a sua boca não respira. 
Sejam como eles os que os fabricam e 
todos os que neles confiam. 

Bendizei o Senhor, casa de Israel; 
bendizei o Senhor, casa de Aarão; 
bendizei o Senhor, casa de Levi; 
vós que temeis o Senhor, 
bendizei o Senhor, que habita em Jerusalém. 

De Sião seja bendito o Senhor, 
que habita em Jerusalém



O mesmo vale para aquele que se engaja 
no caminho da oração. Ele sabe ser um 
caminho difícil, mas a contemplação do 
Deus vivo, sempre imperfeita, já o enche 
de felicidade.
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A viDA CoMo voCAção

« Ao amanhecer, 
chamou os discípulos 

e escolheu doze entre eles » Lc 6,13

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas  (6,12-13) 
Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite 

toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e 
escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos.

 Assim como Jesus orou antes de agir, nós, como casal, so-
mos convidados a fazer a vontade de Deus ao longo de nossa 
vida, mas para isso é essencial buscar, em primeiro lugar, qual 
é a vontade de Deus.

É essencial que nos conheçamos verdadeiramente a nós 
mesmos, para o nosso desenvolvimento espiritual.

Nós conhecemos muito bem nossas faltas fundamentais –
nossas fraquezas internas e externas, e esperamos que os outros 
não as vejam! Entretanto, nós tendemos frequentemente a 
subestimar nossos pontos fortes e nossos talentos. Pela oração 
pessoal devemos procurar saber verdadeiramente quem somos 
e projetar uma imagem exterior semelhante à realidade interior.

Rezar em casal, é convidar Jesus para o nosso casamento. 
Tendo determinado quem nós realmente somos como indiví-
duos, é possível explorar, honesta e francamente, quem nós 
somos como casal e qual é a nossa vocação como equipistas.

Só então poderemos agir, sabendo que estamos fazendo a 
vontade de Deus.

Como o Padre Henri Caffarel disse: “Então as Equipes de 
Nossa Senhora têm uma vocação, a de ajudar os casais a se 
santificarem. As Equipes de Nossa Senhora têm uma missão na 

Capítulo VI

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir
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Igreja, é preciso preservar sempre estes dois aspectos: vocação 
e missão”.1

Pelo nosso batismo somos chamados a ser missionários. Pelo 
nosso matrimônio, somos chamados a ser casais missionários. 
O casamento influencia, portanto,  de forma determinante a 
maneira como vivemos a nossa vida espiritual. O casamen-
to deve, também, influenciar a missão, não apenas de um 
movimento de casais como o nosso, mas também a missão 
dos casais em si.

“Esta paixão (para anunciar o Cristo e o Reino de Deus) não 
deixará de suscitar na Igreja um novo espírito missionário, 
que não será reservado para um grupo de”especialistas “, mas 
deverá envolver a responsabilidade de todos os membros do 
povo de Deus. Aquele que realmente encontrou Cristo não 
pode guardá-lo para si, deve anunciá-lo. Precisamos de novo 
ardor apostólico que seja vivido como compromisso cotidiano 
das comunidades e grupos cristãos”.2

O Movimento das Equipes tem uma missão direta e espe-
cífica: ajudar os casais a viver plenamente o seu sacramento 
do Matrimônio. Há ainda outro , um objetivo missionário: 
anunciar ao mundo, por palavras e testemunho de vida, o 
valor do matrimônio cristão. Além disso, para cumprir essa 
missão, nós precisamos compreender, viver e difundir a 
espiritualidade conjugal.

Alguns casais podem ser chamados a ser missionários 
em países estrangeiros, mas, para a maioria dos casais e dos 
indivíduos, sua missão se realiza em sua família, no trabalho, 
em suas comunidades e locais de lazer. Sempre que seguimos 
e colocamos em prática os princípios, o ensinamento e os 
valores de Jesus pela nossa maneira de viver e amar como 

1 Encontro dos responsáveis regionais Europeus, Chantilly, 1987 - 2 Jean-
Paul ii, Lettre Apostolique Novo Millennio Ineunte (Carta Apostólica Novo 
Millennio Ineunte, 40).

ver



65

casal, contribuímos para a qualidade de vida e felicidade 
dos membros da nossa comunidade. Todos os dias somos 
chamados a seguir Cristo, que pregou a justiça, o amor, a 
paz, o perdão e a libertação para todos, especialmente para 
aqueles que são privados de dignidade, de respeito, de sen-
tido e de esperança em suas vidas.

Mas nos lembremos de que tudo isso - a vida espiritual 
e sua propagação, os métodos do Movimento e sua organi-
zação e toda a ajuda que podemos dar aos nossos irmãos e 
irmãs - tem um único objetivo: viver o novo mandamento 
de amar como Jesus nos ama, de nos unirmos à sua pessoa 
e de proclamá-lo.

A vida dos casais, por seu casamento cristão, é marcada 
por um sacramento em razão de seu profundo compromisso 
com o outro e, portanto, um sinal da graça de Deus. O amor 
conjugal encontra suas raízes no amor de Deus. É no coração 
desta relação que a espiritualidade conjugal nasce.

Os casais desenvolvem a sua espiritualidade conjugal 
buscando a presença de Deus, tendo o desejo de conhecê-lo 
e de fazer a Sua vontade em todas as circunstâncias comuns 
da vida. O amor divino encontra sua expressão no amor 
humano, quando a vida cotidiana dos casais está repleta 
de cuidados e preocupações com o outro, com o apoio e 
fidelidade absoluta, com a aceitação e o respeito mútuo, e 
com uma harmonia de coração e de mente. Quando até as 
tarefas mais simples são feitas no amor, então o Senhor está 
presente no coração dos casais e sua espiritualidade é uma 
realidade vivida.

O casal quer viver esta espiritualidade ao longo de todos 
os dias. Às vezes é uma luta para manter uma relação amo-
rosa entre eles; erros são cometidos e um assume a culpa, 
mas eles se estendem as mãos constantemente e é nesses 
momentos que encontramos o Cristo.

Julgar
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“Embora as Equipes de Nossa Senhora não sejam um mo-
vimento de ação, elas querem ser um movimento de pessoas 
ativas.”3

As equipes não participam como equipes de atividades 
conjuntas. Cada casal deve encontrar o chamado que o Se-
nhor quer que ele responda. No entanto esta liberdade de 
engajamento individual não deve nos deixar esquecer que 
o objetivo do Movimento é mostrar aos casais as possibili-
dades de mudança e crescimento. Devemos perceber “os 
sinais dos tempos”, ouvir, discernir e atender às necessidades 
dos outros. Os casais missionários apresentam o casamento 
como uma comunidade viva de amor, como uma fonte e 
uma expressão ricas de nossa espiritualidade.

Também é importante que os casais possam:

-  “... estar abertos a novos meios sociais e se preocupar com as 
necessidades de seu país, de preferência aquelas acentuadas 
pelas igrejas locais”;4

-  responder ao chamado da Igreja para uma nova evan-
gelização, baseada no amor humano e na vida familiar. 
Hoje a Igreja tem grande necessidade de leigos casados, 
enriquecidos por uma formação em que a fé e a vida 
se alimentam. Os casais cristãos têm também um dever 
missionário em relação aos outros casais e um dever de 
ajudá-los. Eles desejam legitimamente transmitir-lhes a 
sua experiência e provar-lhes que o Cristo é a fonte de 
toda a vida conjugal.

"Inúmeros casais lhes serão gratos pela ajuda que lhes dão; 
na verdade, a maioria dos casais hoje precisa de ajuda”(Papa 
Paulo VI às Equipes de Nossa Senhora, 1976). 

Para realizar nossa missão, as Equipes de Nossa Senhora 

3 Card. C. M. M. MarTini, Rassemblement des couples de SR Italie, 1998 
(Encontro dos Casais da Sr itália). - 4 equiPes de nOssa senhOra, Le deuxième 
souffle (A Segunda inspiração). 
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devem sempre apoiar suas ações na oração: “A oração não é 
a força que nos leva para fora de nós mesmos e nos impulsiona 
a servir os outros? É através da oração que os meios humanos 
adquirem sua plena eficácia, e é a oração que continua a rea-
lizar quando esses recursos não são mais capazes de fazê-lo“.5

O chamado para a missão pode ser assustador. Podemos 
nos recusar a aceitar missões específicas, porque nos sentimos 
incompetentes ou por causa de nossas vidas ocupadas, em 
vez de vê-los como um convite de Deus para utilizar nossos 
talentos e nosso tempo. Esquecemo-nos de crer que Deus 
nos proverá com tudo o que for necessário para realizar o 
trabalho que ele nos pede. Antes de podermos compartilhar 
nosso amor, devemos saber que podemos ser amados. Te-
remos dificuldades para compreender e nos empenhar no 
nosso papel de casal missionário até que desenvolvamos uma 
relação verdadeira com Deus.

A alegria de dar compartilhando o nosso amor, perpetua 
o indivíduo. Da mesma forma que numa única vela inúmeras 
outras podem ser acesas, difundindo amplamente a luz na 
distância, sem jamais diminuir o brilho da primeira vela, assim 
um casal, através de um único ato de amor, pode proclamar 
a glória de Deus.

Da mesma forma que uma missão individual é confiada a 
cada pessoa, nós, enquanto casais, unidos pelo sacramento 
do Matrimônio, recebemos uma missão conjunta através de 
nossa vocação na vida. Portanto, somos chamados a viver o 
Evangelho a cada dia:

 √ sendo abertos ao dom da fé e identificando esse dom 
em nós mesmos e nos outros e expressando-o em nossas 
vidas cotidianas;

5 h. Caffarel, in Le deuxième souffle (A Segunda inspiração).
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 √ consagrando tempo para orar e refletir juntos a fim de 
discernir o que Espírito Santo nos pede;

 √ identificando e celebrando o dom do casamento a fim de 
viver o chamado de Deus;

 √ estando aberto ao crescimento e mudança e descobrindo 
o potencial de cada pessoa;

 √ dando-nos conta de que superar adversidades e decep-
ções pode favorecer o crescimento.

O amor humano, particularmente no casamento, é a imagem 
do amor de Deus, e nós podemos exemplificar:

 √ pela forma como testemunhamos, primeiramente na 
nossa família e, em seguida,  perante aqueles  com quem 
estamos em contato;

 √ pela nossa hospitalidade para com os outros;

 √ pelo nosso espírito de generosidade;

 √ pela maneira como servimos, conciliamos, apoiamos e 
estendemos a mão uns aos outros.

Compete agora a cada um de nós encontrar o lugar deter-
minado onde podemos aplicar esses princípios. Por exemplo, 
este poderia ser:

 √ a formação de equipes de jovens casais  ;

 √ a preparação para o matrimônio de jovens casais de 
noivos;

 √ a participação nas comunidades de casais jovens;

 √ o acompanhamento dos divorciados-recasados  ;
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 √ o acompanhamento dos jovens que coabitam.

Devemos nos perguntar: Qual é nossa vocação? A que 
atividade nos sentimos chamados? Que necessidades detec-
tamos em nossa região?

Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

Questões para o diálogo conjugal 

• O sacramento do Matrimônio corresponde a um chama-
do, uma vocação, uma nova união espiritual em Cristo. 
Como comparamos esta dimensão do nosso matrimônio 
à semelhança da união entre Cristo e sua Igreja?

• O Padre Caffarel disse: “Conheço algumas viúvas que 
voltaram a se casar e constituíram casais excelentes, mas 
eu admiro muito aquelas que ainda vivem seu primeiro e 
único amor”. Você conhece ou experimentou esta espécie 
de amor? Como você reage a esta forma de amar?

Questões para a reunião de equipe

• “Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário use 
palavras”(São Francisco de Assis). Você já teve uma 
experiência pessoal, em que sua ação (ou de alguém) 
tenha demonstrado o amor dos outros em circunstâncias 
em que esta ação tenha refletido o amor incondicional 
de Deus? Como podemos fortalecer nosso espírito de 
compromisso e fidelidade ao Evangelho a fim de difundir 
a espiritualidade conjugal?

• É importante que o amor humano esteja a serviço de cada 
um . “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Como 
podemos trazer isso para nosso meio? Que contribuição 

partilhar
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podem os casais casados fazer para criar uma civilização 
na qual o amor ocupe o primeiro lugar?

• Um estudo recente indicou que mais de 70% dos membros 
das Equipes de Nossa Senhora estão ativamente engaja-
dos no apoio à Igreja. Você observou se a sua participação 
nas Equipes ampliou sua compreensão das necessidades 
da comunidade da Igreja?

Salmo 138 (139)

Senhor, tu me examinas e me conheces, 
Sabes quando me sento e quando me levanto. 
Penetras de longe meus pensamentos. 

Distingues meu caminho e meu descanso, 
Sabes todas as minhas trilhas. 
A palavra ainda não me chegou à língua e tu, 
Senhor, já a conheces toda. 

Por trás e pela frente me envolves 
Pões sobre mim a tua mão. 
Para mim, tua sabedoria é grandiosa, 
Alta demais, eu não a entendo. 

Para onde irei, longe do teu espírito? 
Para onde fugirei da tua presença? 
Se subo ao céu, lá estás, 
Se desço ao abismo, aí te encontro. 

 Se utilizo as asas da aurora 
Para ir morar nos confins do mar, 
Também lá tua mão me guia e 
Me segura tua mão direita. 
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Se eu digo: “Que ao menos a escuridão me esconda 
Que a luz se faça noite ao meu redor”;
Nem as trevas são escuras para ti. 
A noite é clara como o dia; para ti as trevas são como luz. 

Foste tu que criaste minhas entranhas, 
Me teceste no seio de minha mãe. 
Eu te louvo porque me fizeste maravilhoso; 
São admiráveis as tuas obras;
Tu me conheces por inteiro. 
Não te eram ocultos os meus ossos 
Quando eu estava sendo formado em segredo, 
Era tecido nas profundezas da terra. 

Ainda embrião, teus olhos me viram, 
Tudo estava escrito no teu livro; 
Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. 

Como são profundos para mim teus pensamentos, 
Como é grande seu número, ó Deus! 
Se os conto, são mais que a areia! 
Se acho que terminei, ainda estou contigo. 

Examina-me, ó Deus, e conhece meu pensamento, 
Prova-me e conhece meu coração; 
Olha se meu caminho se desvia, 
Guia-me pelo caminho eterno. 



Se você ama a Deus,  você vai fazer tudo 
para os seus irmãos, vai concordar em 
atender às suas necessidades, vai curar 
suas feridas de amor,  vai compartilhar 
as suas esperanças e lutar por eles e com 
eles: é o próprio Deus que lhe pede.
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o AMor DE DEuS                                                    
E o AMor Ao próxiMo                                              

SE ENCoNTrAM

               “Amarás teu Deus, 
de todo o teu coração... 

e teu próximo como a ti mesmo”
Mt 22,37-40

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas  (10,25-29) 
Um doutor da Lei se levantou e, querendo experimentar 

Jesus, perguntou: “Mestre, que devo fazer para herdar a vida 
eterna?” 

Jesus lhe disse: “Que está escrito na Lei? Como lês?” 
Ele respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu 

coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o 
teu entendimento; e teu próximo como a ti mesmo!” 

Jesus lhe disse: “Respondeste corretamente. Faze isso e 
viverás”. 

O Evangelho de Lucas apresenta-nos o velho debate que 
tem fascinado os fiéis de todos os tempos: Qual é o manda-
mento que vem antes de todos os outros? Amar a Deus ou 
amar o homem? A resposta de Jesus é tão clara e evidente 
que se pergunta por que ainda se discutir esse tema. “Amarás 
o Senhor teu Deus, de todo seu coração ... e teu próximo como 
a ti mesmo”.

Estas palavras já presentes na lei que Deus deu ao povo 
judeu (cf. Levítico 19), são retomadas por Jesus para respon-
der a um escriba - uma pessoa perita em questões de leis 
- que lhe pergunta qual é o primeiro e maior mandamento.

Não há, portanto, prioridade do único mandamento do 

Capítulo VII

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir
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amor, sobre o amor a Deus que passa e se identifica com o 
amor pelo homem. Não é possível distinguir estes dois amo-
res, como é impensável separar a árvore de sua folhagem: 
quanto mais amamos a Deus, mais o amor por nossos irmãos 
cresce; quanto mais se ama a humanidade representada pelos 
irmãos ou irmãs que encontramos todos os dias na vida, mais 
o amor por Deus cresce e se aprofunda.

“O amor a Deus é o primeiro mandamento, mas o amor ao 
próximo é o primeiro de realização prática. Aquele que te dá 
o mandamento do amor nestes dois preceitos, não te  ensina 
a amar primeiro o próximo e depois a Deus. No entanto, uma 
vez que ainda não se vê Deus, amando o próximo você vai 
adquirir a capacidade de ver Deus; amando o próximo você 
purifica o olhar para poder ver Deus. O Senhor, nós ainda não 
chegamos a vê-lo, mas o próximo, nós o temos sempre conosco. 
Vai, pois, ao encontro do próximo com quem tu caminhas, a fim 
de alcançar aquele com o qual desejas permanecer”.1

“Vai ao encontro do próximo com quem tu caminhas” é o 
convite de Santo Agostinho, um homem cuja vida se reali-
zou na tensão e na paixão de conjugar fé e razão na única 
ou constante busca da verdade. Devemos também ressaltar 
que amar a Deus, na Bíblia, não é nunca considerado ape-
nas como puro sentimento, ou realidade abstrata; mas, ao 
contrário, significa escutar o Senhor e direcionar a nossa 
vida para Ele, dando vida à sua palavra, utilizando todos 
os recursos que, mesmo sendo do mundo, são úteis para o 
bem do homem.

“O amor a Deus não leva o homem, portanto, para longe 
do mundo: não o isola numa devoção pessoal. Ao contrário ele 
é a fonte permanente e o ímpeto que o impulsiona para amar 
todos os homens sem exceção. E ele é a única garantia para 
criar uma sociedade onde o homem é realmente respeitado. 
Na verdade, Deus, Pai de todos os homens que são irmãos, é 

1 sanTO agOsTinhO, Tractatus in Iohannem. 
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a base da igualdade entre os homens e da dignidade de cada 
um” (Chiara Lubich).

“E os homens irão contemplar os cumes das montanhas, as 
grandes ondas do mar, os longos cursos dos rios, a vastidão do 
oceano, o rastro das estrelas ...” 2

É ainda Santo Agostinho, buscador apaixonado da fé no 
mundo, que ajuda a nossa reflexão: amar a Deus significa 
reconhecê-lo nas coisas da criação, entre as belezas das 
nossas paisagens, ao longo dos caminhos pontilhados de 
alegrias e dores dos homens, seus sonhos e seus fracassos. 
Ver não só com os olhos, mas com a razão e com o coração, 
com os pensamentos e sentimentos, porque tudo é objeto de 
nosso amor e tudo pode nos levar a Deus, que é a Verdade 
suprema. Não é por acaso que Bento XVI (18 de abril de 
2007) nos lembra que a finalidade do homem é tornar-se 
semelhante a Deus; e para alcançar a Verdade que é Jesus 
Cristo, o homem recebeu as duas asas, a da fé e a da razão. 
Fé e razão, fé e ciência se unem para construir a plenitude 
do homem.

Na verdade, um longo conflito tem alimentado durante 
séculos o debate entre fé e ciência, um conflito que não 
tem razão de ser se não for pela tentação, sempre presente, 
do homem ateu ou crente, de se apropriar da verdade, da 
verdade suprema que pertence ao único Senhor.

No entanto, Santo Agostinho já tinha dado a resposta: não 
é possível separar ou opor essas duas dimensões, mas em vez 
disso, elas devem sempre caminhar juntas. Como escreveu 
o próprio Santo Agostinho após sua conversão: “ fé e  razão 
são as duas forças que nos levam ao conhecimento”.3

Neste sentido, restam-nos as duas famosas fórmulas 
agostinianas4 que expressam uma síntese coerente entre fé e 

2 sanTO agOsTinhO, Confessiones (Confissões) - 3 sanTO agOsTinhO, Contra Aca-
demicos (Contra os Acadêmicos). - 4 sanTO agOsTinhO, Sermones (Sermões).
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razão: “crede ut intelligas”, isto é, “crer para compreender”, 
portanto crer para abrir o caminho e atravessar as portas da 
verdade, mas também, e em conjunto, “ intellige ut credas”, 
isto é, “compreender para crer”, logo buscar a verdade, a 
fim de encontrar Deus e crer.

A teologia contemporânea exprime esta ideia, dizendo: 
“Se uma razão muito segura de si mesma, uma razão ideoló-
gica, torna-se violenta e totalitária, uma fé que não dá margem 
para dúvidas e um crente que não quer ser o pobre que a cada 
dia se empenha para começar a crer, arrisca fazer da sua fé 
uma confortável segurança”.5 Ver, observar a realidade, ler a 
história, com atitude de fé e com os instrumentos da razão, 
da cultura e da ciência, para chegar, na paixão da busca, a 
se abrir ao amor.

O próprio Deus deu ao homem as “asas” da fé e da razão, 
recorda-nos ainda Bento XVI, para lhe permitir a não ceder 
à lei do mais forte, mas de reconhecer no outro um irmão 
que tem os mesmos direitos humanos: é a base do diálogo, 
do perdão e da reconciliação.

A harmonia entre fé e razão significa sobretudo que Deus 
não é um Deus distante: não está longe de nossa razão e 
de nossa vida; ele está perto de cada ser humano, perto de 
nossos corações e perto de nossa razão, se realmente esti-
vermos caminhando.

Quando se fala de amor ao próximo, pensa-se imedia-
tamente em caridade, no que deve ser feito para o nosso 
próximo: dar de comer, beber, visitar, ou seja, ajudar o pró-
ximo. Mas se isto é uma consequência do amor, não é ainda 
o amor. Antes da caridade existe a benevolência, antes de 
fazer o bem, deve-se querer o bem. Este é o “julgar” que 
Cristo pede, este é o “julgar” ligado à experiência do amor, 

5 B. fOrTe – g. giOrellO, Dove fede e ragione si incontrano? (onde se encon-
tram fé e razão?); Mondadori, Milano, 2001.
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entendido como benevolência para com o outro, como para 
nós mesmos: a benevolência, o querer bem.

Às vezes, porém, impulsionados pelo zelo de uma fé que 
não coloca o amor em primeiro lugar, nós  nos distanciamos 
dos irmãos que vivem em situações que não consideramos 
aceitáveis, ou que fazem escolhas diferentes das nossas:  
mas que homem, em toda a humanidade, não é aceitável 
aos olhos de Deus? E que gesto não é bem acolhido pela 
misericórdia de Deus?

O mundo de hoje, com sua perda de valores, com a multi-
plicidade de ideologias falsas e confusas, e o perigo do desvio 
de leis baseadas no consumismo e no individualismo, poderia 
nos incitar a marginalizar o outro ou a nos sentirmos margi-
nalizados, a classificar e confinar em categorias os homens 
(bons e maus), a levantar barreiras e muros, baseado no ódio 
ou no amor. Mas ele nos pede ter uma atitude de profunda 
benevolência, antes de qualquer engajamento no “agir”.

As feridas do homem moderno, abandonos e traições no 
amor conjugal, rebeldia desordenada ou falta de ideal de 
muitos jovens, agressão à infância abandonada ou estuprada, 
esquecimento dos velhos ... são todas feridas do amor. É por 
isso que devemos, acima de tudo, “tratar o amor “, espalhan-
do no mundo novas sementes de ternura, de compreensão, 
de misericórdia, de benevolência.

Não há nenhuma dúvida de que o imperativo “ama o teu 
próximo como a ti mesmo”, já presente no Antigo Testamento, 
indica uma conotação de amor ainda mais clara nas pala-
vras de Jesus: “Ama “ significa “agir com amor para com teu 
próximo “. Portanto, trata-se não apenas de se deixar guiar 
por um sentimento compassivo de amor , mas empenhar a 
nossa vontade e nosso livre arbítrio em nossas ações de amor.

“Amar a Deus de todo teu coração e teu próximo como 
a ti mesmo”, significa direcionar todo seu próprio ser e seu 

Agir
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próprio agir para Deus, num impulso de amor: isto deve ser 
mais do que suficiente!

Mas o evangelho acrescenta, “de toda a tua alma”, o que 
significa “com toda a tua vida”, “com toda a tua mente”, que 
contém o pensamento e a inteligência e, enfim, “com todas 
as tuas forças”, que engloba o conjunto de todas as energias.

“De todo o teu coração e de toda a tua alma, toda tua 
mente, todas as tuas forças...”  poderia parecer um amor ex-
clusivo, mas é um amor que não tem fronteiras. Se você ama 
a Deus, você também amará seus pais e seus filhos, porque 
é Ele quem lhe pede; se você ama a Deus, você vai amar os 
amigos e os colegas de trabalho, porque eles são os irmãos 
que ele colocou a seu lado; se você ama a Deus, você amará 
a sua profissão, seu trabalho, porque é o caminho preparado 
pelo amor dele por você; se você ama a Deus, você amará 
os seus estudos, porque você quer se preparar para o destino 
que Deus preparou para a sua vida; se você ama a Deus, você 
amará o esporte ou os divertimentos, porque você sabe que 
Deus quer que você cuide de sua saúde e de seu bem-estar.

Se você ama a Deus,  você vai fazer tudo para os seus 
irmãos, vai concordar em atender às suas necessidades,  vai 
curar suas feridas de amor,  vai compartilhar as suas espe-
ranças e lutar por eles e com eles: é o próprio Deus que lhe 
pede. A missão da Igreja é a de se voltar para o mundo. Nós 
leigos, devemos testemunhar a eficácia do Evangelho: a fa-
mília, o casamento, o trabalho, a política, o esporte, são os 
campos de ação para tornar concreto o nosso compromisso 
batismal.6 “Em nome da nossa fé, nós temos o direito e o dever 
de nos apaixonar pelas coisas da terra”.7                             6 7

“Eu não lhes peço para pregar uma moral para aqueles ao 
seu redor ... (como são chatos, os bem intencionados com a sua 

6 C. MOlari, Credenti laicamente nel mondo (Crendo laicamente no mundo), 
Cittadella, 2°edizione 2007. - 7  p. Teilhard de Chardin, Le milieu divin, il Sag-
giatore, Milano 1968 (o meio divino-ensaio de vida interior), Editora vozes, 
2010.
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moral!). Não é alardeando uma moralidade que se converte o
mundo, mas anunciando a maravilhosa nova do amor de Deus 
por nós. Como? Permitir-me-ei não responder-lhes. Um amor 
verdadeiro ao próximo, tanto quanto a paciência e a perseve-
rança, precisam sempre ser recriados“.8

Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

Questões para o diálogo conjugal

• Como um casal que recebeu o dom do amor, quais os 
testemunhos que temos dado deste amor no meio onde 
vivemos? E como nós nos “desgastamos” pelo amor dos 
outros casais?

• Quais foram os nossos gestos de amor para com os outros, 
que foram testemunho do amor de Deus para todos os 
homens?

Questões para a reunião de equipe

• O que poderíamos responder ao Padre Caffarel que nos 
pede imaginação para amar o próximo?

•  “Cada conhecimento abstrato é um ser desvanecido”, lem-
bra o Padre Teilhard de Chardin: a nossa fé, é ela uma fé 
viva e concreta ou um dom apagado?

8 h. Caffarel, Des garderies de bons chrétiens (Creches de bons cristãos), 
Lettre mensuelle END, octobre 1953.  
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Salmo 18 (19)

Os céus narram a glória de Deus, 
o firmamento anuncia a obra de suas mãos. 
O dia transmite ao dia a mensagem 
e a noite conta a notícia a outra noite. 

Não é uma fala, nem são palavras, 
não se escuta a sua voz. 
Por toda a terra difundiu-se a sua voz 
e aos confins do mundo chegou a sua palavra. 

Lá ele armou uma tenda para o sol, 
que surge como o esposo do quarto nupcial; 
exulta como um herói que percorre o caminho. 
Ele nasce numa extremidade do céu 
e sua corrida alcança o outro extremo; 
nada escapa a seu calor. 

A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma; 
o testemunho do Senhor é verdadeiro, 
torna sábios os pequenos. 
As ordens do Senhor são justas, alegram o coração; 
os mandamentos do Senhor são retos, iluminam os olhos. 

O temor do Senhor é puro, dura para sempre; 
os juízos do Senhor são fiéis e justos, 
mais preciosos que o ouro, que muito ouro fino, 
mais doces que o mel e que o licor de um favo. 

Também teu servo neles se instrui, 
para quem os observa é  grande o proveito, 
As inadvertências quem as descobre? 
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Perdoa-me as culpas que não vejo. 
Também do orgulho salva teu servo 
para que não me domine; 
então serei irrepreensível, e imune do grande pecado. 

Digna-te aceitar as palavras de minha boca, 
cheguem à tua presença os pensamentos 
do meu coração. 
Senhor, meu rochedo e meu libertador!



Nas situações dolorosas de sofrimento 
e incompreensão o amor do Senhor que 
cura pode sempre se revelar, e por esta 
experiência o casal entende que pode se 
tornar um testemunho vivo.
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A MiSSão DAS EquipES

“Pedro então disse: 
“Não tenho ouro nem prata; 

mas o que tenho eu te dou:
em nome de Jesus Cristo, 

o Nazareno, levanta-te e anda!”
At 3, 6

Atos dos Apóstolos 3,4-8; 4,1-3a. 5-10
Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: “Olha para nós!”  
O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma 

coisa. 
Pedro então disse: “Não tenho ouro nem prata; mas o que 

tenho eu te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-
te e anda!” 

E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mes-
ma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, 
ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo 
junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus.  
Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando che-
garam os sacerdotes, o comandante da guarda do templo 
e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensi-
navam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na 
pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os coloca-
ram na prisão até o dia seguinte, pois estava anoitecendo.  
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e 
os escribas.  Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também 
Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos 
sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles 
e os interrogaram: “Com que poder ou em virtude de que nome 
vós fizestes isso?” 

Capítulo VIII

"Vai, e também tu, faze o mesmo"  (Lc 10,37 )

Escutar e refletir
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Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: “Chefes do 
povo e anciãos,  hoje estamos sendo interrogados por termos feito 
o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. 

 Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel: se este ho-
mem está curado diante de vós, é por meio do nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos” . 

O milagre de Pedro, mesmo na palavra “Caminha!” que o 
acompanha, lembra um dos primeiros milagres feitos por Jesus 
em Cafarnaum (Lc 5,17-26); o efeito do eco é intencional, para 
enfatizar a continuidade entre a obra de Cristo e o trabalho dos 
seus apóstolos. “Dinheiro e ouro, eu não os tenho”, afirma Pedro, 
referindo-se às instruções de Jesus: “Não leveis nada pelo cami-
nho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro”(Lc 9,3); 
o apóstolo age apenas pela força do nome de Jesus, o Senhor, 
presente em pessoa na obra de seus discípulos.

O poder dos apóstolos não tem nada a ver com a magia, 
nem com os recursos materiais que a inteligência humana sabe 
garantir, nem mesmo com uma força de sugestão especial. A 
participação das autoridades religiosas não faz senão pôr em 
evidência essa realidade: como Jesus, os apóstolos, desarmados, 
suportam a prisão e o interrogatório, mas essa violência não os 
impede de anunciar, abertamente, a obra irresistível do Espírito 
enviado por Cristo à Igreja nascente. Não são suas forças huma-
nas, frágeis e facilmente esmagadas, a permitir tudo isto, mas é a 
presença de Deus ao seu lado que os consola e os faz prevalecer, 
sem violência, sobre a repressão intencionada contra eles.

“Eu não tenho riquezas, mas o que tenho eu te dou, em nome 
de Cristo”: o casal cristão poderia se apoderar a cada dia das 
palavras do apóstolo. Com todas limitações e fraquezas da fragi-
lidade humana, os esposos não cessam por um momento sequer 
de ser um anúncio vivo, encarnado, da misericórdia do Pai, da 
redenção do Cristo, da força do Espírito Santo. Eles não gozam 
de uma condição privilegiada em relação a outros seres huma-
nos: sua lealdade é testada diariamente, seu caminho enfrenta 
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dificuldades por vezes pesadas, o julgamento de estrangeiros 
sobre eles é, muitas vezes, cético ou desconfiado. Mas o apóstolo 
Paulo diria que, em sua fraqueza, a graça se revela. As feridas 
do pecado podem ser curadas pela misericórdia, a salvação 
de Jesus dá novamente a esperança e a vontade de retomar 
o caminho, o poder do Espírito impulsiona a testemunhar a fé 
com forças renovadas. Nas situações dolorosas de sofrimento 
e incompreensão o amor do Senhor que cura pode sempre se 
revelar, e por esta experiência o casal entende que pode se tornar 
um testemunho vivo.

“Olha-nos”, este convite de Pedro o paralisou . Um olhar no 
qual duas pobrezas se encontram, a do mendigo, acusada por 
muitos, mas que ninguém gosta, e a do apóstolo que, perdoado 
pelo Cristo depois da traição, recebeu-o na plenitude do Espírito 
do Senhor. O olhar entre os dois é o começo de uma partilha 
que gera a salvação, um “milagre das mãos vazias“, segundo as 
palavras de Georges Bernanos.

O Padre Caffarel escreveu: 1

Mas pode nos acontecer de encontrarmos no nosso caminho 
alguém em cujo olhar identificamos tal amor que ousamos pedir-
lhe para descer conosco aos abismos interiores, aqueles de nossas 
misérias, aqueles de nossos pecados. Encontro precioso. Encontro 
raro. E então o propósito do alto-falante se aplica: nós retornamos 
de tal expedição com um sentimento de libertação.

Descoberto o mal, é verdade, não pode deixar de suscitar a 
vergonha, uma vergonha que poderia criar ansiedade e desespero, 
se, ao mesmo tempo, aos olhos de quem nos ama, descobrimos que 
há dentro de nós, mais profundo que este mal, uma beleza capaz 
de suscitar respeito e amor.

Quantos criminosos que se renderam às vertentes do mal teriam 

1 h. Caffarel, Aux carrefours de l’amour – Parole et Silence, paris, 2001 pages 
86-88 (Nas Encruzilhadas do Amor – palavra e Silêncio) Editora Santuário, 
Aparecida 2003.

 

ver
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se recuperado, se um olhar amoroso tivesse pousado sobre eles? 
A terrível Medeia Anouilh prestes a se destruir depois de matar seus 
filhos declara àquele que não soube amá-la : “Quando você sofrer 
mais tarde, pense que houve uma pequena menina Medeia, exigente 
e pura no passado. Uma pequena Medeia, meiga e amordaçada no 
fundo do outro. Pense que ela lutou sozinha, desconhecida, sem uma 
mão amiga e que era ela, sua verdadeira mulher! “

Se isso é verdade, esta libertação não dura muito. O autodesprezo, 
temporariamente exorcizado, volta sorrateiramente: afinal, esse olhar 
de amor sobre mim é apenas um olhar humano. Ele não se engana? 
Precisaria que ele fosse o olhar de um deus infalível para que ousasse 
crer. Para que eu ousasse expor na sua frente, sem angústia, o meu 
ser interior.

O cristão, ele mesmo, crê no amor de Deus. Um amor cujo reco-
nhecimento de suas tristes covardias ou mesmo de seus pecados graves 
não conheceria repulsa, desgosto, fadiga.. O desprezo de si mesmo, 
e o colapso que causa, não é mais possível para ele. O olhar divino o 
coloca sobre seus pés como o jovem garoto ressuscitado pelo Cristo.

Consciente sobre seu mal, de uma lucidez sem complacência, um 
filho de Deus o é também, e primeiramente, sobre o que nele é digno de 
estima e de amor. Se ele confessa, admite e nega seus males à medida 
que os constata, se ele reconhece seu bem e faz aliança com ele, uma 
vida nova, uma renovação espiritual nele se inicia.

Cristo não veio julgar nem condenar. Ele veio salvar, resgatar. E a 
redenção é primeiramente a Revelação, a revelação do inimaginável, 
do “indesencorajável”, do indestrutível amor do Pai . Amor do Pai que 
traduz os olhares do Cristo , tantas vezes mencionado no Evangelho: 
“Ele o olhou e o amou”..., “O olhar do Cristo não é anônimo, impes-
soal, ele se liga ao íntimo de cada ser. Este é salvo, pois, encontrando 
este olhar, reconhece seus pecado e reprova. O amor divino que ele 
descobre e no qual ele confia o reconcilia consigo mesmo, ele pode, 
finalmente, amar esse amor de si mesmo sem o qual nós não pode-
mos viver; desperta e surge nele o “homem novo”, numa alegria de 
manhã de Páscoa”.

Mas que olhar endereçamos ao mundo de hoje, nós que, pelo 
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olhar do Cristo, fomos perdoados e salvos?
“Somos sempre tentados a ver apenas os pontos negativos, 

as condições de pecado. No entanto, apesar de todos estes sinais 
negativos, sabemos que o Espírito do Pai está em ação, temos a 
promessa de Jesus que o Senhor está conosco até o fim dos tempos.

O individualismo crescente, a violência que divide a grande 
família humana e que entra em todos os relacionamentos, a inca-
pacidade de manter um compromisso com o tempo: é claro, tudo 
isso existe, nós o constatamos todos os dias e sabemos que isso toca 
profundamente a realidade do casal, do nosso casal.

Mas, além disso, se quisermos ser realmente objetivos, encontra-
mos toda uma série de outros valores, que não foram suficientemente 
levados em conta. A busca de uma verdadeira autenticidade, de uma 
coerência genuína que possa eliminar comportamentos públicos 
hipócritas, o desejo de paz, não só interna, mas também em nível 
global de acordo com o direito dos povos, a maior riqueza das 
relações interpessoais , a ecologia, fora de qualquer manipulação 
artificial que altera o equilíbrio natural em favor do lucro econômico; 
tudo isso existe e se impõe cada dia mais na consciência das pessoas.

O mundo, então, se apresenta com todas as suas potencialidades, 
porque ele é uma criação de Deus. Nós encontramos, é verdade, 
até realidades negativas, porque a humanidade é atravessada pelo 
pecado, mas sentimos sempre mais aguçada, uma necessidade de 
uma nova reconciliação numa situação histórica nova.2

Face ao nosso sofrimento e ao dos outros, somos tentados, 
muitas vezes, a responder com uma mistura de energia e de 
rebeldia, apelando para recursos físicos e psicológicos que nós 
reunimos laboriosamente. Percorrer este caminho é humano, 
mas Cristo percorreu um caminho diferente: ele partilhou as 
feridas e as faltas, ao invés de ignorá-las ou de condená-las nos 
outros. Assim, ao longo desse caminho, passamos de curados a 

2 equiPes nOTre daMe, 40 anni dopo: il “secondo soffio” (40 anos depois da 
“Segunda inspiração”), Lettera della S.r. italia n.133.
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curadores e anunciantes da salvação.
“Estou mais convencido do que nunca que a via mística e a via 

revolucionária não se opõem em Jesus. Jesus foi um revolucionário 
que não se tornou um extremista, já que ele não ofereceu uma ide-
ologia, mas a si mesmo. Foi também um místico, que não fez uso 
de sua relação íntima com Deus, para evitar os males da sociedade 
do seu tempo, mas ele revirou o mundo, a ponto de ser crucificado 
como um rebelde. Jesus fez do seu corpo caminho da salvação, 
da libertação e da vida nova. Assim quem proclama a libertação é 
chamado, como Jesus, não apenas para curar as próprias feridas e 
as dos outros, mas também a fazer de suas feridas a principal fonte 
de seu poder curador.

Como pode uma lesão se tornar uma fonte de cura? Respostas 
como: “Não leve as coisas desse jeito, eu sofro também, como você” 
não ajudam ninguém. Tornar suas próprias feridas uma fonte de 
cura exige uma constante vontade de compreender que a dor e o 
sofrimento individuais surgem das profundezas da condição huma-
na, da qual fazemos parte.

Qualquer pessoa que pretenda colocar-se numa atitude de 
atenção ao sofrimento humano deve estar em harmonia consigo 
mesmo, isto é, descobrir, em sua intimidade, o centro de sua exis-
tência. Quando o espírito está conturbado, quando se é levado por 
solicitações diversas e, muitas vezes, contrastantes, entre as pessoas, 
as ideias e os anseios do mundo, como podemos criar o local e o 
espaço onde todos podem entrar livremente sem se sentir um intruso?

Passamos a entender que viver significa sermos amados, se não 
tememos ir no mais fundo de nós mesmos. Podemos libertar os outros 
só porque fomos libertados por Aquele que tem um coração maior 
que o nosso. Nós, então, seremos livres para deixar entrar os outros 
no espaço criado por eles, deixando-os dançar suas danças, cantar 
suas canções e falar sua própria língua sem medo.

No mundo de hoje muitas pessoas sofrem, mas, ao entrarem 
em uma casa muito acolhedora, elas percebem que suas feridas 
são como sinais e é necessário continuar a viagem obedecendo 
às recordações destas mesmas feridas. Se entendermos que não 
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devemos fugir dos sofrimentos, mas que podemos mobilizá-los para 
uma busca comum de vida, esses sofrimentos se transformarão de 
expressões de desespero em sinais de esperança.

Uma comunidade cristã é uma comunidade que cura, porque, 
muitas vezes, as feridas e o sofrimento tornam-se oportunidades de 
abertura ou ocasiões para uma nova visão. Se acreditarmos que o 
ministério é um sinal de esperança, poderemos compreender e fazer 
compreender que nós carregamos conosco a fonte da nossa própria 
busca. Sabemos que a humanidade sofre, e uma participação no 
sofrimento pode nos fazer progredir. Somos chamados a tornar 
credível este impulso para a frente, a fim de que os homens não 
parem, mas que desejem sempre ir em frente, confiantes de que a 
libertação total da humanidade e do mundo deve ainda se dar”.3

No casamento, os esposos vivem uma condição paradoxal. 
Como testemunhas de um mistério de reconciliação, eles são chama-
dos a curar suas feridas, feridas que eles próprios se impuseram . Isso 
não pode acontecer, e é importante compreender, sem reconhecer 
que a graça do sacramento não é poder, mas presença. O graça 
do sacramento não confere aos esposos um poder excepcional, 
mas lhes permite reconhecer as próprias fraquezas, e os encoraja a 
confiar na presença regeneradora de Jesus no meio deles. Eis aqui 
a reflexão oferecida por uma casal de equipistas.

“Quando somos feridos no mais fundo de nosso ser, no mais 
íntimo de nós mesmos, feridos naquilo em que colocamos toda 
nossa confiança, o perdão humano torna-se quase impossível. Só 
a fé pode nos fazer compreender o perdão como um 'dom de Deus'. 
Somente a oração pode nos dar força para perdoar: 'Senhor, eu não 
posso. Só você pode vir em meu auxílio'.

O perdão exige muito amor e o firme compromisso em construir. 
O perdão vai nos dois sentidos, e é difícil nos dois sentidos, pois 
envolve o orgulho e o amor próprio, e ainda remói as feridas ainda 

3 h.M.J. nOuwen, The Wounded Healer. Ministry in contemporary society (o 
médico ferido) Ministério na sociedade atual, Doubleday, 1972.
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abertas. Pedir perdão significa ter tido uma experiência de morte. 
Conceber que é necessário reconstruir o casal implica que aceitamos 
uma renúncia difícil, que vivemos uma ruptura dolorosa.

É durante a crise, na provação, que medimos a grandeza e 
o valor do sacramento do Matrimônio. Grande é o suporte da 
fé para aqueles que querem realmente compreender e viver o 
sacramento do Matrimônio nesta perspectiva. Este ato de fé é 
uma proposta, um convite a acreditar em algo grande, mais 
elevado que nossas fraquezas humanas, um ato de esperança 
nos infinitos recursos do homem, que recebe a ajuda do seu 
Senhor. É também um ato de esperança no poder da Aliança: 
Deus orienta o casal durante a vida, como guiou seu povo no 
deserto. O povo de Deus teve fome e sede, sofreu, protestou, 
mas, a cada dia, ele recebeu o maná que o ajudou a resistir, 
dia após dia, e, no final do caminho, entrou na terra prometi-
da. Com a mesma esperança no coração um casal, unido pelo 
sacramento do Matrimônio, pode enfrentar as tempestades.4

Regenerados por este perdão que o Cristo dá a qualquer 
pessoa que o olha, partindo de sua própria pobreza, os 
cristãos levam ainda hoje no mundo, como Pedro, o teste-
munho de um anúncio que liberta e salva os homens. Porém 
a tentação de esquecer suas próprias fraquezas, de ontem 
e de hoje, está sempre presente. Enzo Bianchi, Prior da co-
munidade monástica de Bose, adverte contra uma hipocrisia 
que se esconde por trás do compromisso dos cristãos na 
sociedade de hoje.

«Na situação atual, muitos desejam um cristianismo vivido 
pelo paradigma de uma religiosidade forte e encarnada por 
minorias ativas e eficazes, capazes de garantir identidade e 
visibilidade, e que se impõem por serem concebidas segundo 
uma estratégia de defesa e competição. De minha parte, con-
sidero, ao contrário, que é somente  vivendo a diferença cristã 
com os homens que se desencadeia um dinamismo que  abala a 

4 B. & B. Chovelon, L’aventure du mariage chrétien. (A aventura do casa-
mento cristão), Cerf édition, 2002.
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indiferença à fé cristã e às suas exigências, atitude de indiferença 
que também pertence às pessoas que se declaram católicas.

Seria, portanto, desejável considerar um percurso de apro-
fundamento no seio da comunidade cristã que leva em conta 
sinteticamente duas exigências. A primeira exigência é focar o 
Evangelho, este texto que o Concílio quis e soube dar aos cató-
licos em toda sua integralidade e riqueza. Porque sem conhecer 
o Evangelho, como é possível conhecer a Jesus Cristo e vê-lo 
como Senhor? Como acolher sua humanidade exemplar para 
nós homens? Ele se fez homem de Deus “para nos ensinar a 
viver enquanto homens neste mundo”, segundo as palavras de 
S. Paulo. Como compreender que  o objetivo da humanização 
de Deus é a humanização verdadeira do homem?

A segunda exigência é de se colocar à escuta da humanidade 
de hoje, dos homens e das mulheres. O futuro da fé cristã se 
põe no fato de  unir o Evangelho ao homem, a fé à  dimensão 
antropológica. Se falarmos de fracasso, e fracassos ocorreram, é 
o da “tradição” da fé, mas o antídoto, hoje, não pode ser senão 
restabelecer a primazia do Evangelho e  escutar a humanidade. 
Em um período histórico em que tudo está sendo discutido, 
a concepção da relação com seu próprio corpo, com o sexo 
oposto, com o sofrimento, com o tempo, com a natureza ... é 
necessário desenvolver respostas de sabedoria que dizem quem 
é o ser humano e como ele pode se humanizar através de uma 
qualidade de vida pessoal em comum.

Cristãos e não cristãos, todos nós devemos fazer uma 
pergunta antropológica: Quem é o homem? Para onde vai o 
homem? Como ele pode viver em uma sociedade que luta con-
tra a barbárie e a favor da humanização? Respostas que todos 
serão capazes de fornecer, a partir de sua herança espiritual, 
certamente dependerá o nosso futuro, mas também, hoje,  a 
qualidade da nossa convivência pessoal e a coabitação civil”. 5

5 E. Bianchi, Per un’etica condivisa (para uma ética coparticipada), Einaudi, 
2009.
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Como reagimos ao que lemos neste capítulo?

Para o diálogo conjugal 

• Lembremo-nos de um momento de tensão e de aridez em 
nossa vida conjugal  . Como isso se manifestou? Que fraquezas 
ele fez emergir? Que medidas concretas implementamos, 
um para com o outro, para superar nossas incompreensões?

• Com que ações estabelecemos nossa reconciliação? Em que 
elas nos ajudaram a mudar ou renovar o centro da relação? 
Com nossa vasta experiência, o que desejaríamos dizer aos 
casais,  aos crentres e aos não crentes, sobre as dificuldades 
que encontram nos seus caminhos?

Para a reunião de equipe

“Devemos caminhar com os nossos irmãos no mundo de hoje. Há 
problemas como a oração ou a doença, o relacionamento do casal ou 
a educação dos filhos, sobre os quais temos uma longa tradição, mas 
há outros, como a democracia e a cooperação internacional, a paz 
ou o mundo do voluntariado, as razões do ateu e o ecumenismo, os 
desvios e o diálogo inter-religioso, sobre os quais estamos apenas bal-
buciando, ou que nos inspiram uma mistura de admiração e de des-
confiança quando um casal fez escolhas específicas para afrontá-los. 
Leva tempo, esforço e constância, mas como não perguntar às ENS 
o que elas fizeram da “Segunda Inspiração”, o que fizeram desta 
primavera do Espírito evocado em Lourdes.

Para ir nessa direção, é importante incentivar a dinâmica de comu-
nicação entre a fé e os testemunhos de experiências, de fazer circular 
entre nós reflexões e projetos, de tentar criar um consenso em torno de 
um modo de vida conjugal. A cada casal cabe encontrar seu próprio 
caminho, um caminho viável para o casal, sem seguir as opções 
feitas por outros. Mas o que é importante é que todos caminhem”.6

6 G. Colzani, “Una fede che trasporti le montagne”, Lettera END [italia] 89/1996.

partilhar
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• Primeiramente nós compartilharemos os ecos e as reações 
às reflexões propostas.

• A troca e o diálogo sobre os nossos limites, os obstáculos que 
encontramos e as fraquezas pessoais que se manifestam ao 
longo da nossa caminhada juntos, que espaço eles encontram 
na partilha e no pôr em comum? Que atitude temos face à 
oportunidade da correção fraterna? 

• A nossa caminhada em equipe nos ajuda identificar e desen-
volver algum ponto concreto de esforço no nosso testemunho 
de fé? Ele nos ajuda  reconhecer as fraquezas em alguns 
aspectos de nossa vocação leiga e conjugal? Nós sentimos a 
necessidade de um estilo de vida mais coerente, como casal 
e como equipe, para tornar mais credível o anúncio que o 
Senhor nos confiou?

Salmo 102

Ó minha alma, bendize ao Senhor 
e tudo o que há em mim, o seu santo nome! 
Ó minha alma, bendize ao Senhor , 
e não esqueças nenhum de seus benefícios. 

É ele quem perdoa todas as tuas culpas, 
que cura todas as tuas doenças;   
é ele quem salva tua vida do fosso, 
e te coroa com sua bondade e sua misericórdia;   
é ele que pela vida afora te cumula de bens; 
tua juventude se renova como a da águia.   

O Senhor age com retidão, 
faz justiça a todos os oprimidos;   
revelou a Moisés seus caminhos, 
suas grandes obras aos filhos de Israel.   
O Senhor é misericordioso e compassivo, 



94

lento para a cólera e rico em bondade.   
Não estará em demanda para sempre, 
e não dura eternamente sua ira.   
Não nos trata conforme nossos pecados, 
não nos castiga conforme nossas culpas.   

Pois quanto é alto o céu sobre a terra 
tanto prevalece sua bondade para com os que o temem.   
Quando é distante o oriente do ocidente, 
tanto ele afasta de nós nossas culpas. 
Como um pai se compadece dos filhos, 
o Senhor se compadece dos que o temem. 

Pois ele sabe de que somos feitos: 
sabe que não somos mais que pó. 
Como a erva são os dias do homem, 
ele floresce como a flor do campo; 
basta que sopre o vento, desaparece, 
e o lugar que ocupava não voltará a vê-la. 

Mas a bondade do Senhor desde sempre 
e para sempre é para os que o temem, 
e sua justiça para os filhos dos filhos, 
para os que guardam sua aliança 
e se lembram de observar seus preceitos. 
O Senhor estabeleceu seu trono nos céus; 
seu império se estende sobre o universo. 

Bendizei ao Senhor, seus anjos 
heróis fortes que executais suas ordens, 
obedecendo sua palavra! 
Bendizei ao Senhor, 
vós, todos seus exércitos que o servis 
e executais suas vontades! 



95

Bendizei ao Senhor, todas suas obras, 
em todos os lugares onde ele domina! 
Ó minha alma, bendize ao Senhor 




