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APRESENTAÇÃO

Queridos casais e Conselheiros Espirituais das Equipes 
de Nossa Senhora:

Após o término da primeira etapa do caminho que tra-
çamos de Brasília até Roma, onde celebraremos o IIIo En-
contro Internacional dos Casais Responsáveis Regionais, a 
Equipe Responsável Internacional, com muita esperança e 
alegria, lhes apresenta o Tema de estudo para o ano 2015-
2016 intitulado “Viver a missão com alegria”.

Esse Tema de estudo foi preparado por uma equipe da 
Super-Região Hispano-Americana em total harmonia com 
as atuais Orientações de Vida do Movimento, respondendo 
ao convite que nosso Papa Francisco faz a toda a Igreja.

Os trabalhos em Roma se desenvolverão tomando 
como base a resposta que Isaías deu ao Senhor “Eis-me 
aqui, Senhor, envia-me” com a convicção que Ele sempre 
nos prepara bem, a fim de que possamos dar uma resposta 
alicerçada na fidelidade e na oração.

Sabemos que é sempre Deus que toma a iniciativa de 
falar aos homens... Assim foi com Abraão, Moisés, Samuel 
e vários outros.

Responder como Samuel o fazia sempre, “Fala que teu 
servo escuta”, não é fácil. Acolher o apelo de Deus é renovar 
nossa vida de acordo com o Evangelho, não como um mo-
delo de perfeição, mas com o sentido de uma adesão total 
para ir ao encontro da salvação que transforma a vida.

Não basta conhecer o Evangelho. É necessário que o 

Evangelho nos conheça, isto é, que ele toque nossa vida a 
fim de que façamos o necessário para sair das páginas da 
Bíblia e ir para o mundo onde, no meio das preocupações 
cotidianas, queremos e podemos encontrar a Salvação.

Começaremos então a considerar o que é importante 
na vida, pois é ela que influencia nossas decisões.

Santo Agostinho disse “Hoje em minha vida, o que me 
faz vibrar e que me constrói, são as minhas decisões”.

Se o que nos constrói são nossas decisões, então é im-
portante compreender que somos chamados, não somente 
pelo Movimento, mas também pela Igreja, a nos transfor-
mar com alegria em testemunhas e discípulos de Jesus que, 
na Sua Misericórdia, nos oferece continuamente o perdão.

Que a alegria da Boa Nova que tivemos a oportunidade 
de conhecer e proclamar nos faça participar da esperança e 
da certeza da Salvação, fazendo de nós testemunhos vivos 
daquilo que anunciamos, porque o “homem contemporâ-
neo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que 
os mestres..., ou então se escuta os mestres, é porque eles 
são testemunhas” (Evangelii Nuntiandi, 41).

Que o Senhor se manifeste em nós como um “fio de si-
lêncio sonoro” como Ele o fez com Moisés e que Nossa Se-
nhora, modelo de discípulo e de testemunha, nos conduza 
pela mão com alegria, intercedendo por nós junto a Seu Fi-
lho, e nos ensine a ser dóceis à Sua Palavra.

Tó e José Moura Soares
Equipe Responsável Internacional
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INTRODUÇÃO

Objetivo geral

Com este Tema de estudo nós casais das Equipes de Nossa 
Senhora tomaremos consciência da riqueza que temos na 
vivência do Evangelho e da espiritualidade conjugal, o que nos 
levará a proclamar com alegria a Boa Nova, para que todos 
possam se aproximar de Deus e viver plenamente o Amor.

Em seguida apresentaremos uma breve explicação dos 
fundamentos deste Tema de estudo:

1. Quadro doutrinal

Ele se compõe da Doutrina da Igreja manifestada em 
particular na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Ele 
inclui também os próprios documentos das Equipes de Nossa 
Senhora e uma variedade de textos que fazem parte dos 
documentos de apoio para as Reuniões. 

2. Quadro da realidade

Iniciamos com uma visão de fé sobre a realidade do 
mundo de hoje, pois é para o homem de hoje que o Senhor e 
a Igreja enviam os casais das Equipes como missionários do 
matrimônio. Este quadro é fruto:

a) de nossa experiência pessoal, compartilhada com senti-
mento de ser Igreja.

b)  da leitura da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium.
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3. Quadro pedagógico

Pela maneira com que o tema do estudo é apresentado 
queremos pôr em prática o que a Igreja está pedindo com 
insistência: evangelizar com novos métodos e novo ardor um 
mundo que vive uma mudança de época. (cf. Documento de 
Aparecida no 44).

Nós nos perguntamos por que parece que, às vezes, 
os Temas de estudo permanecem na teoria sem impactar 
suficientemente nossa vida e isso nos fez pensar que:

a) Devemos levar em conta a vida concreta, para que o 
Tema não se torne um “assunto para análise”, mas nos 
leve à ação de maneira decidida e alegre.

b) Nós consideramos as diferentes realidades eclesiais ao re-
dor do mundo e usamos uma linguagem direta e simples 
de maneira que cada Equipe possa dispor de vários meios 
para tratar o tema e se comprometer com ele.

c) Como elemento muito importante para integrá-lo à 
vida, o Tema traz um trabalho a ser feito pelo casal du-
rante o mês que antecede a Reunião da Equipe.

O que aprendemos vivencialmente aplicamos mais 
facilmente porque, ao tocar a realidade da pessoa, afeta 
sua vida e a compromete.  Assim sendo, não transmitimos 
conteúdos, mas instrumentos para apanhar a realidade e saber 
como responder aos seus desafios. 

Assim:

• Começar com a realidade não é somente uma meto-
dologia, mas uma mudança de paradigma. Não esta-
mos interessados em transmitir uma teoria, mas em 
fornecer uma ferramenta que nos ajude a passar da 
intenção para a ação.

• A “Situação de Vida” gera sentimentos, evoca lem-
branças, torna presente realidades e levanta questões 
mais do que opiniões, reflexões ou propostas de ação. 
Durante o mês o casal a analisará e depois a comparti-
lhará na Reunião de Equipe.

• O texto do Evangelho e outros textos são acolhidos 
com empenho porque trazem luz sobre o problema 
colocado e a situação da vida que nos interpela.

• As perguntas para o diálogo do casal e em Equipe 
ajudam no processo e orientam, primeiro cada um a 
procurar respostas, sentimentos e atitudes pessoais e, 
depois, em Equipe.

• Na Reunião de Equipe serão compartilhados as expe-
riências de vida, os sentimentos e as reflexões que o 
Tema provoca, as respostas que encontramos em ca-
sal, o que estamos fazendo como discípulos missioná-
rios e o que podemos fazer melhor.

4. As oito reuniões, seu encadeamento                                                                           
    e suas justificações

O olhar sobre a realidade do mundo ao qual somos 
enviados a evangelizar nos mostra três constatações que têm 
um impacto particular nos casais:

a) Evangelizamos um mundo pós-moderno, desiludido, 
que não acredita em Deus e nem no casamento. É o 
mundo onde vivemos, do qual fazemos parte.  Essa rea-
lidade nos toca e também faz parte de nós.

b) Somos enviados para evangelizar com alegria um 
mundo onde o individualismo e a solidão machucam 
e dificultam o anúncio do amor e a vida em comuni-
dade. Essa realidade novamente nos toca porque nos 
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contagia e dificulta a vida conjugal e familiar.

c) Somos enviados para evangelizar um mundo relativista, com 
valores diferentes do Evangelho, e esse mundo, no entanto, 
pede, sem o saber, um motivo que dê sentido à existência.

Ao confrontar essa realidade com a alegre mensagem do 
Evangelho, que não é mais para nós uma simples teoria mas a 
experiência da vida – vivida de maneira particular nas Equipes 
de Nossa Senhora –, encontramos nessa experiência pessoal, 
em casal e em Equipe, as seguintes respostas que iluminam 
nosso caminho de espiritualidade conjugal:

a) O encontro com Cristo e seu Evangelho é para nós uma 
alegria, uma resposta de vida, que enche de alegria e de 
esperança a nossa vida e o nosso casamento.

b) Fazer parte da Igreja nas Equipes é uma experiência de 
vida da qual vale a pena tomar consciência e comunicá-
-la aos outros.

c) A experiência nos leva a testemunhar com alegria nossa 
convicção existencial, nossa certeza de fé vivenciada. 
Muitas vezes nós damos este testemunho de forma tí-
mida e queremos fazê-lo de maneira mais decisiva em 
casal e em comunidade como discípulos missionários.

O conjunto dessas reflexões faz surgir três linhas mestras 
que justificam os oito capítulos e o encadeamento entre eles:

1. A alegria da esperança cristã frente a um mundo desen-
cantado.

2. A vida cristã vivida em comunidade, frente à solidão e o 
individualismo.

3. A convicção da fé que se testemunha, frente ao relati-
vismo.

Que a alegria da Boa Nova, que tivemos a sorte de 
conhecer e professar, nos leve a oferecer generosamente as 
nossas vidas, a exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Vamos nos dirigir agora à Virgem Maria, Estrela da Nova 
Evangelização. “Ela deixou-Se conduzir pelo Espírito, através 
dum itinerário de fé, rumo a uma destinação feita de serviço e 
fecundidade. Hoje fixamos n’Ela o olhar, para que nos ajude a 
anunciar a todos a mensagem de salvação e para que os novos 
discípulos se tornem operosos evangelizadores”. (EG 287)

Com Maria, caminhamos confiantes e dizemos:

Virgem e Mãe Maria,
Vós que, movida pelo Espírito,
acolhestes o Verbo da vida
na profundidade da vossa fé humilde,
totalmente entregue ao Eterno,
ajudai-nos a dizer o nosso “sim”
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca,
de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus.

Estrela da nova evangelização,
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão,
do serviço, da fé ardente e generosa,
da justiça e do amor aos pobres,
para que a alegria do Evangelho
chegue até aos confins da terra
e nenhuma periferia fique privada da sua luz. ” (EG 288)
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Felizes vivendo o Sacramento do Matrimônio

1a
 Reunião

 Somos casados vivendo em um mundo 
que não acredita no casamento

Introdução 
Diante da incredulidade de muitos, nós, casais das 

Equipes de Nossa Senhora, encontramos forças para viver 
com alegria nosso compromisso sacramental e para sermos, 
no mundo, testemunhas da força do amor que rege nossas 
vidas.

Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus: mt 5,13-16
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde 

seu sabor, com que se salgará? Não servirá para 
mais nada, senão para ser jogado fora e pisado 
pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma 
cidade construída sobre a montanha não fica 
escondida. Não se acende uma lâmpada para 
colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no 
candelabro, onde ela brilha para todos os que 
estão em casa. 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.

“The Light of the World” (A Luz do Mundo) - WILLIAM HOLMAN HUNT (1827-1910), pintor inglês. 
Suas pinturas eram notáveis por sua grande atenção aos detalhes, cores muito vivas e todo um simbolismo bem 
elaborado. Formou, juntamente com outros pintores, a Irmandade Pré-Rafaelita, importante grupo que mudou 
os princípios estéticos na pintura acadêmica inglesa. Tornou-se conhecido e valorizado por suas obras religiosas.   
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Situação de Vida
São apresentadas realidades concretas. Não se 
trata de situações a serem resolvidas, mas para 
serem comentadas e provocar a reflexão e a ação.

Querida Inês,

Estou um pouco triste, pensativa e um pouco pessimista. Os 
outros não poderão me compreender, mas você, que, com 
o José, vive a experiência das Equipes de Nossa Senhora, 
poderá me entender pois falamos a mesma linguagem.
Eu me sinto cansada. Um de meus alunos no colégio 
atrapalhou a aula em que eu falei a eles sobre o casamento. 
Não deveria ter me surpreendido, você sabe que as pessoas 
hoje zombam de nós, os casais casados, e nos olham como 
bichos raros. Mas desta vez me machucou mais porque 
eu tenho tido algumas divergências com o meu marido. 
Valerá a pena o esforço feito, mês após mês, com os Pontos 
Concretos de Esforço, e particularmente com o difícil Diálogo 
Conjugal, para cumprir a nossa missão de testemunhas se às 
vezes nós não estamos conseguindo viver tudo isto? Como 
manter um testemunho alegre quando cada sorriso é fruto 
de um esforço enorme? Eu acredito no matrimônio. Sou 
feliz casada e com meus filhos. Isso é o que eu dizia ontem 
aos meus alunos, como o faço frequentemente; mas será 
que eles também não teriam razão? O que nós vivemos, os 
casados, não seria cada vez mais exótico, mais difícil e cada 
vez mais contra a corrente? Por que, para nos sustentar, 
temos necessidade de uma ajuda como a que encontramos 
nas Equipes?

Querida Teresa,
José e eu já sentimos várias vezes a mesma coisa. Não chega 
a ser realmente um desânimo, mas talvez uma profunda 
tristeza. Você sabe que aqui em nosso país a situação é 
diferente. Aí vocês ainda se casam com mais frequência. 
Mas, como você observou muito bem, nas Equipes, e 
precisamente em sua pedagogia, encontramos o que nos 
fortalece para sermos casais felizes no caminho da santidade 
e certamente vale a pena fazer este esforço que parece, às 
vezes, enorme. Não é sempre assim, você sabe disso; na 
maior parte das vezes é um esforço que não se percebe, pois 
é feito com amor generoso e alegre, e onde encontramos 
frequentemente uma grata recompensa. Eu entendo vocês 
perfeitamente, às vezes o cansaço não resulta somente 
de problemas conjugais e familiares, mas do exterior que 
parece não nos compreender. Como gostaríamos que nosso 
testemunho contagiasse! José me relembrou que o Senhor 
nos advertiu ao nos enviar como ovelhas entre os lobos, que 
não seria fácil. O que acontece é que gostaríamos de obter 
um resultado rápido e como não o enxergamos, ficamos 
desanimados. Mas o trabalho é feito por Deus! Somente 
Ele poderá dizer quando o grão germina. A nós cabe 
semear com perseverança e alegria. Você chegou a pensar 
que os seus alunos estavam colocando você à prova? Não 
estariam eles lhe questionando para que você reafirmasse, 
como sem dúvida o fez, aquilo que eles querem acreditar 
com todas as suas forças? O que eles precisam é acreditar 
para que o amor tenha um sentido verdadeiro. Não será 
precisamente o seu testemunho alegre que fará com que 
eles se questionem sobre a maneira de pensar deles? Você 
aproveitou uma oportunidade que não poderia deixar 
passar, apesar deles terem zombado de você, e no fundo 
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não se sentiu digna de dar o testemunho enquanto o seu 
casamento não for perfeito. Mas você o fez, pois apesar de 
não ser um casal perfeito, para seus alunos como para os 
seus filhos, vocês são o melhor exemplo possível de casal 
que procuram e encontram a santidade conjugal. 

Deus lhe abençoe e o Santo Espírito fortaleça você. 
Obrigada por me escrever. Coparticipe estas reflexões com 
os seus companheiros de Equipe durante a próxima Reunião. 
Seguramente você encontrará neles e no Conselheiro 
Espiritual a fé e você dará a eles uma oportunidade para 
que se interroguem a respeito de si mesmos e como ser 
casais na Igreja e no mundo.

Um abraço, com carinho
Inês

nossa experiência. 
Perguntas para reflexão (em casal e em equipe)

Escolher as perguntas que lhes pareçam melhor 

se adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1. Nós já vivenciamos situações, sentimentos ou reflexões 
como estas?  Quais?

2. Reflitamos e compartilhemos o que aprendemos dos 
casais que conhecemos.

3. Na nossa experiência nas Equipes de Nossa Senhora, 
encontramos luzes para responder aos que não 
acreditam no casamento? Quais?

4. Ser casado e viver a espiritualidade conjugal impregna 
nossa maneira de agir na Igreja e na sociedade?

5. Em quais coisas concretas da nossa vida refletimos a 
alegria de sermos um casal unido pelo sacramento?

textos que trazem luz

o que nos diz o Papa Francisco

O Papa Francisco em sua Exortação Apostólica Evangelli 
Gaudium ilumina assim nossa maneira de sermos cristãos: 
“Não me cansarei de repetir estas palavras de Bento XVI 
que nos levam ao centro do Evangelho: ‘Ao início do ser 
cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, 
mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa 
que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo 
decisivo’”. (EG 7)

Por outro lado, olhemos como ele define as riquezas que 
alcançamos ao nos entregar aos outros e assumir nossa 
missão: “Na doação, a vida se fortalece; e se enfraquece no 
comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam 
da vida são os que deixam a segurança da margem e se 
apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais”. 
... “‘A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue 
para dar vida aos outros’. Isto é, definitivamente, a missão”. 
(EG 10)

“Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria 
um erro considerá-la como uma heroica tarefa pessoal, 
dado que ela é, primariamente e acima de tudo o que 
possamos sondar e compreender, obra de Deus. Jesus é 
‘o primeiro e o maior evangelizador’ … Em toda a vida da 
Igreja, deve-se sempre manifestar que a iniciativa pertence 
a Deus, ‘porque Ele nos amou primeiro’ (1 Jo 4, 19) e é ‘só 
Deus que faz crescer’ (1 Cor 3, 7). Esta convicção permite-
nos manter a alegria no meio duma tarefa tão exigente e 
desafiadora que ocupa inteiramente a nossa vida. Pede-nos 
tudo, mas ao mesmo tempo dá-nos tudo. ” (EG 12)
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o que dizem os outros

o que acontece se eu disser “sim” a deus?

Se você disser sim a Deus, isto significa que Seu amor o 
invadiu e isto o faz chegar além dos laços sanguíneos, 
afetivos e culturais que o mantêm em seu pequeno contexto.

No caminho de preparação para a vida missionária, cada 
um percebe seus limites, defeitos e pecados. No caminho 
missionário você perceberá que a misericórdia de Deus é 
tão grande que, mesmo nos momentos difíceis de sua vida 
e dos pensamentos egoístas escondidos em seu coração, 
Ele escreve reto na vida das pessoas que foram enviadas a 
você. Você ficará admirado com os caminhos inesperados 
que a sua presença abre para que muitas pessoas os sigam 
e melhorem suas condições humanas e espirituais.

Você se sentirá uma Boa Nova (um Evangelho) para muitos, 
não porque você é uma pessoa muito inteligente e capaz, 
muito menos boa e santa, mas porque Deus quis entrar 
em seu coração e a partir deste momento Ele dirige a sua 
personalidade e Se expressa a partir dos espaços que você 
permite que Ele ocupe. A partir dessas lagunas de bondade, 
o Senhor levanta os que caíram aonde quer que você passe. 
Então você compreenderá São Paulo quando expressou que 
sua fraqueza e sua fragilidade são a força de Deus. Como 
missionários, não somos santos, somos simplesmente 
pessoas que colocam nas mãos de Deus nossa fragilidade 
humana e Ele a torna fértil.

Você também se dará conta de que as pessoas vivem 
mergulhadas em um oceano de dificuldades. Que a miséria 
e o abandono deixaram muitas feridas difíceis de cicatrizar. 
Você se sentirá frequentemente como o samaritano que 

desce de seu cavalo para se ajoelhar diante de uma pessoa 
caída no caminho para limpar suas feridas e procurar a 
maneira de levantá-la e curá-la das desgraças causadas 
pela miséria (material e humana), pela discriminação, pela 
marginalização, por diferentes tipos de abusos.

Você sentirá uma luz que brilha na escuridão da cidade, 
sentirá em seu coração a dor das pessoas, seus sonhos, suas 
aspirações, suas angústias... Sentirá que a causa deles é a 
sua e, portanto, não descansará, mas se devotará horas e 
horas… Você tornará realidade o desejo de Jesus que queria 
que seus discípulos fossem o sal da terra. Sua vida iluminará 
e dará sabor à vida dos outros.

Eles verão você sorridente e alegre, entusiasta, animado... 
e perguntarão de onde vem a força que permite não se 
desencorajar perante um panorama pouco entusiasmador. 
Os pobres, apesar de estarem em uma situação desfavorável, 
irão festejar, sorrir, cantar… você os verá também felizes e 
animados, não porque você é, mas porque com sua presença 
encontraram o Caminho, a Verdade e a Vida: Deus. Porque 
compreendem que ELE é Emanuel (Deus conosco).

Com a sua presença, talvez, você apenas os tenha entregado 
a Deus, mas a questão é que Deus é tudo. E isso o deixará 
feliz, encontrará uma felicidade que ninguém pode lhe tirar, 
porque você escolheu a melhor parte: estar com o Senhor 
nos caminhos do mundo. Você será irmão e amigo do 
Senhor. O que mais você poderia pedir? Tenha a coragem 
de dizer sim!

Hermano Joel Cruz, Mccj
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orientação para crescer nos 
Pontos Concretos de esforço
Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço 
foram vivenciados durante este mês, é importante refletir 
sobre o que cada um está fazendo e o que poderia ser 
melhorado tendo em vista a missão que o Senhor nos dá.

Durante o mês devemos crescer em todos os Pontos 
Concretos de Esforço. Em seguida apresentamos ajudas 
para alguns deles:

Para a
regra de Vida e o diálogo Conjugal

• Você já se deu conta da variedade de ocasiões que você 
tem para ser missionário?

• Você poderia se dar uma tarefa concreta para este mês?

Para a 
escuta da Palavra,                                                    
oração Interior (meditação) e 
oração Conjugal

• Façamos nossa Escuta da Palavra e orações, guiados 
pela sugestão do Papa Francisco:

”Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, é bom 
perguntar-se, por exemplo: ‘Senhor, a mim que me diz este 
texto? Com esta mensagem, que quereis mudar na minha vida? 
Que é que me aborrece neste texto? Porque é que isto não me 
interessa? ’; ou então: ‘De que gosto? Em que me estimula esta 
Palavra? Que me atrai? E porque me atrai? .’” (EG 153)

Para a reunIão de equIPe

texto de meditação 
Usar o mesmo texto do Evangelho da p. 15.  
“Para trabalhar durante o mês”:  Mt 5, 13-16.

oração litúrgica
O Cântico de Zacarias 

Ant.: Tu és a luz do mundo; brilhe a tua luz aos homens para 
que possam ver as tuas boas ações e dar a glória ao teu Pai 
que está no céu. 

“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e 
libertou o seu povo. Ele fez surgir para nós um poderoso 
salvador na casa de Davi, seu servo, assim como tinha 
prometido desde os tempos antigos, pela boca dos seus 
santos profetas: de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão 
de quantos nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos 
pais:  recordou-se de sua santa aliança, e do juramento que fez 
a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem medo e livres 
dos inimigos, nós o sirvamos, com santidade e justiça, em 
sua presença, todos os dias de nossa vida.

E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque 
irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, 
dando a conhecer a seu povo a salvação, com o perdão 
dos pecados, graças ao coração misericordioso de nosso 
Deus, que envia o sol nascente do alto para nos visitar, para 
iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte, e 
dirigir nossos passos no caminho da paz”.
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
Pelos séculos dos séculos.  Amém.

Ant.: Tu és a luz do mundo; brilhe a tua luz aos homens para 
que possam ver as tuas boas obras e dar a glória ao teu Pai 
que está no céu.

Partilha dos Pontos Concretos de esforço 
No item “Para trabalhar durante o mês” algumas orienta-
ções foram propostas para ajudá-los na prática dos Pontos 
Concretos de Esforço. Neste momento da Reunião, partilhe 
com a Equipe os resultados do trabalho efetuado.

tema de estudo: 
“Situação de Vida”, textos e questões para reflexão: 

É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situa-
ção de Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de 
reflexões e ações que surgiram tanto da “Situação de Vida” 
como dos Textos e das questões propostas.

Coparticipação
Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa 
vida com a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem 
em comum suas preocupações da vida cotidiana, seus en-
gajamentos apostólicos, suas alegrias, suas esperanças e 
seus cuidados”. (Guia das Equipes de Nossa Senhora)

Pode-se fazer também a Coparticipação com a ajuda das 
seguintes pistas:

Convidamos vocês a coparticipar sobre os seguintes textos 
extraídos da Carta de Brasília e se perguntar: Como esta-
mos vivendo isto?

O Movimento das Equipes de Nossa Senhora, relembrando 
que deve permanecer como um movimento de espirituali-
dade, deve não somente aprofundar a espiritualidade conju-
gal interna, mas também irradiá-la para o exterior.

As Equipes de Nossa Senhora devem ser um movimento de 
comunidade em caminho, dando motivos de esperança às 
novas gerações.
O matrimônio é uma graça e uma missão.

Recomendação  
Trabalhemos (em casal) o capítulo da Segunda Reunião du-
rante todo o próximo mês. Isso é muito importante para se 
assegurar que o tema impregne nossas vidas.
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Como desempenhar nossa missão                                       
com alegria em um mundo sem deus?

Introdução 
Não é sem razão que nos chamamos Equipes de Nossa 
Senhora, em honra desta mãe que nos deu o mais sublime 
exemplo de fé e de confiança em Jesus Cristo. Se Ela nos 
tomar em suas mãos, isso dará à nossa vida um novo sentido 
que iluminará a muitas outras pessoas. 

Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus: tiago 2, 14-17
Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem 
fé, quando não tem as obras? A fé seria capaz de 
salvá-lo?

Imaginai que um irmão ou uma irmã não têm o 
que vestir e que lhes falta a comida de cada dia; 
se então algum de vós disser a eles: “Ide em paz, 
aquecei-vos” e “Comei à vontade”, sem lhes dar 
o necessário para o corpo, que adianta isso?

Assim também a fé: se não se traduz em ações, 
por si só está morta.

2a
    Reunião

A convicção da Fé que testemunhamos

“Zemstvo Está Tendo seu Almoço” - GRIGORIY GRIGORIEVICH MYASOYEDOV (1835-1911), 
pintor russo nascido em Pankovo. Seu estilo artístico expressava forte predominância pelo Realismo. Pertencia 
ao Movimento Peredvizhniki, que era uma cooperativa de artistas russos em protesto às restrições acadêmicas da 
época. Embora seu trabalho abordasse grande variedade de temas sua predileção era por religiosos. 
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Situação de Vida
São apresentadas realidades concretas. Não se 
trata de situações a serem resolvidas, mas para 
serem comentadas e provocar a reflexão e a ação.

Querida amiga,

Escrevo-lhe rapidamente; estou triste por Natália. Você 
me perguntou a respeito do casamento dela, será daqui 
a seis meses. Agora o que me preocupa e me entristece 
é que minha filha, meu bebê, entrou em uma crise de 
fé. Exatamente a respeito daquilo que lhe falei e do que 
discutimos em Equipe: “E o testemunho de seus pais? ” 
perguntei a ela. A coitada não soube o que responder. Eu 
a vejo em uma confusão que deverá passar, mas e se não 
passar? É a influência da faculdade, dos colegas de classe, 
do mundo. O que me consola é ter falado bastante, porém 
não sei se o casamento será católico ou apenas civil. Ela 
disse que deseja que ele seja católico, mas se ela não crê 
em Deus, que sentido tem isto? Por favor, reze bastante por 
ela e por nós. Meu marido está muito chateado. “Que ela se 
case na Igreja, depois voltará à Fé”, disse ele um dia, mas 
eu sei que no fundo ele não acredita nisso. Ai! minha amiga, 
lutamos durante toda uma vida para sermos bons cristãos! 
A que missão difícil tu nos envias, Senhor!

       Inês

Minha muito querida amiga: 

Como me entristece o que me contou a respeito da Natália! 
Coloco-me no seu lugar e de seu marido e imagino a dor 
que vocês sentem. Você deve lembrar que eu trabalho 
com jovens e você mesma me disse que tudo que for 
semeado neles jamais será perdido. Muitas vezes, no 

meio de sua desorientação, eles nos questionam para que 
nós reafirmemos o que sempre lhes ensinamos, mas que 
a vida os levou a duvidar. No mundo em que eles vivem 
ser crentes é mais difícil do que para nós. Não, não é 
realmente mais difícil, mas existem mais tentações. Isso 
exige deles uma convicção maior. Conheço Natália e tenho 
confiança naquilo que vocês semearam nela, pois conheço 
a qualidade do grão (o Evangelho) e a qualidade da terra 
desta menina. Ela vale ouro! Será sem dúvida uma crise 
passageira da qual ela sairá fortalecida. Vou rezar por ela. 
E envio um abraço muito caloroso para ela. É mais difícil 
quando eles não se questionam quanto à existência de Deus 
ou quando vivem como se Ele não existisse. Mais ainda, 
olhando meus alunos ateus, constato uma sede de sentido, 
uma procura do infinito e uma tal carência do verdadeiro 
Amor que aproveito tudo isto para semear cuidadosamente 
e com discrição o amor e a alegria que Deus colocou em 
meu coração. Nisto me apoiam o Senhor, a Igreja inteira e 
os muitos casais santos que existem nas Equipes; por isso 
não me canso de continuar semeando.

Para aquele que não tem sede, só existe uma solução: fazê-
lo encontrar alguém que tem sede para que ele possa beber 
ao seu lado, talvez assim ele o contagie. 

Sua amiga e companheira de caminho em direção ao Senhor.

nossa experiência.  
Perguntas para reflexão (em casal e em equipe)

Escolher as perguntas que lhes pareçam melhor 

se  adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1. Já vivenciamos situações, sentimentos ou reflexões 
como estas?  Quais?
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2.  Que diferença existe quando, ao invés de rejeitar aqueles 
que não creem, tentamos entendê-los e, apesar de não 
estarmos de acordo, fazemos o esforço para escutá-los 
atenciosamente antes de falar?

3.  A nossa fé, como ela se desenvolve e amadurece nas 
Equipes de Nossa Senhora?

4. Em situações como esta descrita na carta, se nossa 
reação é negativa (contrariedade, tristeza, perturbação, 
incompreensão...) será que não está aí escondido o 
medo de perder a fé ou de confrontá-la seriamente?

5. Participo das Equipes de Nossa Senhora e da Igreja, e ao 
mesmo tempo vivo meu casamento e algumas situações 
na minha vida como se Deus não existisse?

6. Semeamos e continuamos a semear com alegria um 
testemunho de fé junto a nossos filhos?  (Evitem falar a 
respeito dos resultados desta ação.)

textos que trazem luz

o que nos diz o Papa Francisco

Vamos ouvir o Papa Francisco na Exortação Apostólica 
Evangelli Gaudium:

A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira 
daqueles que se encontram com Jesus. (EG 1) 

O grande risco do mundo atual, com sua múltipla 
e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza 
individualista que brota do coração comodista e mesquinho, 
da busca desordenada de prazeres superficiais, da 
consciência isolada. (EG 2)

Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se 

encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal 
com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de 
se deixar encontrar por Ele... Quem arrisca, o Senhor não 
o desilude; e, quando alguém dá um pequeno passo em 
direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços 
abertos a sua chegada. (EG 3)

Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma Quaresma 
sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive 
da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da 
vida, por vezes muito duras. Adapta-se e transforma-se, 
mas sempre permanece pelo menos como um feixe de luz 
que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, 
sermos infinitamente amados. Compreendo as pessoas que 
se vergam à tristeza por causa das graves dificuldades que 
têm de suportar, mas aos poucos é preciso permitir que a 
alegria da fé comece a despertar, como uma secreta mas 
firme confiança, mesmo no meio das piores angústias (EG 6).

o que nos dizem as equipes de nossa Senhora;
o que nos diz o Padre Caffarel: Seduzidos por deus

Um santo não é antes de tudo, como muitos imaginam, 
um tipo de campeão que realiza proezas de virtude, ou 
performances espirituais. Ele é antes de mais nada um 
homem seduzido por Deus e que entrega a Deus a sua vida 
inteira.

Já era assim para os santos do Velho Testamento. Um deles, 
Jeremias, nos fez suas confidências em termos inimitáveis: 

“Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir! 

Foste mais forte do que eu e me subjugaste! Tornei-me a 
zombaria de todo dia, todos se riem de mim. Sempre que 
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abro a boca é para protestar! Vivo reclamando da violência 
e da opressão! A palavra de Deus tornou-se para mim 
vergonha e gozação todo dia. Pensei: ‘Nunca mais hei de 
lembrá-lo, não falo mais em seu nome!’ Mas parecia haver 
um fogo a queimar-me por dentro, fechado nos meus ossos. 
Tentei aguentar, não fui capaz” (Jr 20, 7-9).

Isto sendo verdadeiro para os profetas, o é ainda mais 
quando se trata dos apóstolos. Vejamos João e Tiago 
(Mt 4, 21-22). Num belo dia de primavera, nas margens 
infinitamente calmas do lago Tiberíades, os dois jovens 
consertavam as redes em companhia de seu pai Zebedeu. 
Pode ser que eles estivessem cantando. Talvez cantos de 
amor... Um homem passa, jovem ainda. Ele se aproxima. 
E sua voz deve possuir uma sedução extraordinária, pois 
bastou um chamado para que, imediatamente Tiago e João 
deixassem o pai e as redes seguindo-o com um passo vivo 
e ágil próprio de adolescentes felizes. Nada desconfiam da 
aventura na qual estão embarcando. Na verdade, o destino 
deles acabou de ser decidido. Eles engajaram suas vidas 
inteiras nas poucas palavras de Cristo. Eles também foram 
seduzidos, eles também se entregaram.

Alguns anos depois, será a vez de Paulo. Nas suas cartas 
surge, em cada página, seu amor apaixonado por Aquele 
que o conquistou à viva força. Um dia, de fato, o Cristo lhe 
apareceu (1Cor 15, 8), Paulo o viu (1Cor 9, 1). Desde então 
sua vida se transformou radicalmente. “Mas essas coisas, 
que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa 
de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante 
deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, 
meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo 
como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido 

a ele. E isto, não com a minha justiça que vem da Lei, mas 
com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem 
de Deus, com base na fé. …Não que eu já tenha recebido 
tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito. Mas continuo 
correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado 
pelo Cristo Jesus” (Fl 3, 7-9; 12). Mesmo porque pouco lhe 
importa a estima do mundo: “Se ainda quisesse agradar aos 
homens, não seria servo de Cristo” (Gl 1, 10). 

O amor de seu Senhor o persegue (2Cor 5, 14) e ele tem 
certeza de que nada o separará dEle. 

“Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, 
angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? ‘Por 
tua causa somos entregues à morte, o dia todo; fomos 
tidos como ovelhas destinadas ao matadouro’. Mas, em 
tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que 
nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, 
nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o 
futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, 
nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do 
amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor”. (Rm 
8, 35-39). Ele nem sequer teme a sua própria fraqueza; ela 
também não poderá separá-lo de seu Mestre: “Mas o Senhor 
disse-me: ‘Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a 
força se realiza plenamente’. Por isso, de bom grado, me 
gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo 
habite em mim; e me comprazo nas fraquezas, nos insultos, 
nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por 
causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então sou forte” 
(2Cor 12, 9-10). (...)  E quando ele chega à noite de sua vida 
consumida para o seu Senhor, uma última confidência, 
emocionante em sua simplicidade, a Timóteo, seu discípulo 
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bem-amado, nos faz entrever o fundo de seu coração: “Pois 
sei em quem acreditei” (2 Tm 1, 12b).

Não existem dois tipos de homens: uns chamados, como 
João ou Paulo, a se entregar a Deus sem reserva, e os outros 
a amar com moderação.

Não existem duas santidades em que, numa delas, o dom 
total não será ofertado. O casamento seria uma armadilha 
que deveria ser evitado se não fosse um meio de chegar à 
perfeição do amor de Deus.

Vocês são chamados à santidade. E é no e pelo casamento 
que vocês devem caminhar em direção a ela.

orientação para crescer 
nos Pontos Concretos de esforço
Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço 
foram vivenciados durante este mês, é importante refletir 
sobre o que cada um está fazendo e o que poderia ser 
melhorado tendo em vista a missão que o Senhor nos dá.

Durante o mês devemos crescer em todos os Pontos 
Concretos de Esforço. Em seguida, apresentamos ajuda 
para alguns deles.

Para a 
regra de Vida e o diálogo Conjugal

• Nas suas conversas você deixa transparecer a sua fé e 
confiança no Senhor?

• Você está consciente do testemunho de fé que dá com 
seus atos?

• Como você poderia melhorar nestes aspectos (transpa-
rência da fé e consciência do testemunho)?

Para a 
escuta da Palavra, 
oração Interior (meditação) e 
oração Conjugal

Façamos nossa Escuta da Palavra e nossas Orações, guiados 
pela sugestão do Papa Francisco:

“Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, é 
bom perguntar-se, por exemplo: ‘Senhor, a mim que me 
diz este texto? Com esta mensagem, que quereis mudar na 
minha vida? Que é que me aborrece neste texto? Por que é 
que isto não me interessa? ’; ou então: ‘De que gosto? Em 
que me estimula esta Palavra? Que me atrai? E por que me 
atrai?’” (EG 153).

Para a reunIão de equIPe

texto de meditação 
Usar o mesmo texto proposto da p. 27.           
“Para trabalhar durante o mês”: Tiago 1, 2-8.

oração litúrgica
Salmo 25
A ti, Senhor, elevo a minha alma,
meu Deus, em ti me refugio: que eu não fique decepcionado! 
Não triunfem sobre mim meus inimigos!
Não fiquem desiludidos os que em ti esperam; 
fique confuso quem é infiel por um nada.

Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me tuas 
veredas.
Faz-me caminhar na tua verdade e instrui-me, 
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porque és o Deus que me salva, e em ti sempre esperei.

Lembra-te, Senhor, do teu amor, e da tua fidelidade 
desde sempre.

Não recordes os pecados da minha juventude, e as minhas 
transgressões; lembra-te de mim na tua misericórdia, pela 
tua bondade, Senhor.

Partilha dos Pontos Concretos de esforço:
No item “Para trabalhar durante o mês” algumas 
orientações foram propostas para ajudá-los na prática dos 
Pontos Concretos de Esforço. Neste momento da Reunião, 
partilhe com a Equipe os resultados do trabalho efetuado.

tema de estudo: “Situação de Vida”,                                             
textos e questões para reflexão
É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situação 
de Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de 
reflexões e ações que surgiram tanto da “Situação de Vida” 
como dos Textos e das questões propostas.

Coparticipação
Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa 
vida com a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem 
em comum suas preocupações da vida cotidiana, seus 
engajamentos apostólicos, suas alegrias, suas esperanças e 
seus cuidados”. (Guia das Equipes de Nossa Senhora).

Pode-se fazer também a Coparticipação com a ajuda das 
seguintes pistas:

• Revendo o artigo do Padre Caffarel, pensemos: Em que 

momento(s) da nossa vida consideramos que fomos 
“Seduzidos por Deus”?  Quais circunstâncias ajudaram 
para que isto acontecesse?

• Sentimos que estamos vivendo nossa fé com alegria?

Recomendação  
Trabalhemos (em casal) o capítulo da Terceira Reunião 
durante todo o próximo mês. Isso é muito importante para 
se assegurar que o tema impregne nossas vidas.
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espiritualidade conjugal,                                               
um desafio e uma possibilidade

Introdução 
Atualmente somos constantemente levados a pensar em 
nosso próprio bem-estar, a evitar os sofrimentos ou negá-
los a todo custo; o EU e seus desejos se impõem. Ousemos 
ser diferentes, pedir ao Senhor o que Ele espera de nós e 
ousemos responder ao seu amor exigente.

 Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus: lucas 9, 23-26 
Depois, Jesus começou a dizer a todos: “Se  alguém 
quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome 
sua cruz, cada dia, e siga-me. Pois quem quiser 
salvar sua vida a perderá, e quem perder sua vida 
por causa de mim a salvará. Com efeito, de que 
adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, se vier 
a perder-se e a arruinar a si mesmo? Se alguém 
se envergonhar de mim e das minhas palavras, 
o Filho do Homem também se envergonhará 
dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e 
dos santos anjos”.

3a
    Reunião

Sem medo diante da exigência

“Domine Quo Vadis?” (Senhor, Aonde Vais?). – ANNIBALE CARRACCI (1560-1609), pintor italiano 
nascido na cidade de Bolonha e de família de artistas. Foram fundadores da  Academia de Bolonha, escola 
italiana de pintura barroca. Este seu trabalho é uma de suas obras mais conhecidas, pois refere-se ao que foi 
escrito sobre o apóstolo Pedro, que fugindo de Roma, com medo da crucificação, teve uma visão de encontro 
com o Cristo carregando a cruz ao que pergunta: Onde vais, Senhor? a que Ele responde: A Roma para ser 
crucificado de novo.  Pedro retorna a Roma logo após esta visão.
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Situação de Vida
São apresentadas realidades concretas. Não se 
trata de situações a serem resolvidas, mas para 
serem comentadas e provocar a reflexão e a ação.

Vamos escutar o discurso de formatura feito pelo Orador de uma 
turma terminando o ensino médio:

Caros administradores escolares, pais, professores, com-
panheiros.

Estamos aqui para celebrar! É a última vez que nós nos reunimos 
como a grande família escolar que formamos durante esses 
doze anos passados juntos, partilhando os mesmos interesses, 
os mesmos valores, os mesmos ideais e eu queria aproveitar esse 
momento para rememorar o que vivemos e que nos permitiu 
chegar a este feliz momento.

Uma primeira decisão tomada pelos nossos pais – e não por nós – 
nos trouxe aqui quando nós não tínhamos ainda cinco anos. Que 
feliz decisão que abriu para nós as portas a tantas experiências e 
que nos permitiu encontrar pessoas que foram nosso exemplo 
e nossa fonte de inspiração para o que será, no futuro, a vida 
pessoal e profissional de cada um de nós.  

Eles nos ensinaram o rigor para encontrar a verdade, a 
disciplina para atingir o domínio de si, o valor do trabalho 
constante se quisermos atingir nossos objetivos bem como 
a perseverança para chegar à virtude. Aprendemos com eles 
a paz que enche o coração de prazer com a beleza e com a 
natureza que Deus nos deu. 

Aqui no colégio, descobrimos também a amizade.  Não é em vão 
que se diz que vamos à escola para aprender e para fazer amigos.

Outra lição que marcou nossa vida foi a de ter compartilhado com 
nosso colega Julián Gómez seu terrível acidente; aprendemos, 

com dor e sofrimento, que o conselho desinteressado e a 
advertência são alertas em nosso caminho. Como gostaríamos 
que não tivesse havido bebida alcoólica naquela noite, que 
a velocidade no carro não tivesse nos tentado tanto e que 
compreendêssemos que é preciso dizer NÃO a tempo! Julian, 
graças a você saímos para a universidade compreendendo que 
a deficiência é um apelo para nos aproximarmos e dividir nossas 
qualidades e nossos dons com aquele que os necessitam; mas, 
mais ainda, nós aprendemos que servir aos outros traz mais 
oportunidade de sermos melhor a cada dia. 

Obrigado por querer terminar este ano conosco, ensinando-nos 
o valor da humildade e da disciplina. Você vai longe, cara!

Aos nossos pais, quero dizer obrigado por terem sido exigentes, 
por nos mostrar – apesar de termos sido resistentes – que viver 
sem exigência não enche o coração, que mais importante do que 
mandar uma mensagem de texto é dar um abraço sincero, que 
viver se esforçando e trabalhando conscientemente é o que nos 
faz crescer.

Hoje, deixamos a segurança desse grupo para cada um de nós 
iniciar novo caminho; mas levamos conosco as ferramentas que 
vocês, pais e professores, nos deram. Vê-los começar o trabalho 
cotidiano com entusiasmo e, sem desânimo, lutar pela vida nos 
deu exemplo e nos encorajou.

Finalmente quero chamar a atenção para o fato de que termos 
sido a turma que obteve as notas mais altas dos últimos cinco 
anos significa que se espera muito de nós, que seremos muito 
exigidos, pois sabem do que somos capazes. 
Aceitemos o desafio, saiamos e ofereçamos o melhor de nós 
mesmos às nossas famílias, à nossa comunidade, à nossa 
sociedade; elas precisam de nós e nós precisamos delas.  Com a 
ajuda de Deus nós venceremos!  Muito obrigado.
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nossa experiência.  
Perguntas para reflexão (em casal e em equipe)

Escolher as perguntas que lhes pareçam melhor 

se adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1. Quais são as partes do discurso que lemos que parecem 
ter semelhança com a vida cristã?

2. Já vivenciamos situações onde sentimos que fomos 
demasiadamente exigidos? Quais? Como reagimos?

3. Temos medo de sermos exigentes conosco, com nossos 
filhos, nossos subordinados, nossos funcionários, nossos 
colegas, nossos amigos?  Por quê?

4. Superar situações de exigência nos enriqueceu? Como?

5. As exigências das Equipes de Nossa Senhora lhes 
parecem excessivas?  Quais e por quê?

6. Temos consciência da influência que temos sobre as 
pessoas ao nosso redor?

textos que trazem luz

o que nos diz o Papa Francisco

É claro que as exigências para viver realmente o cristianismo 
não se apoiam no pessimismo, ao contrário, são animadas 
por uma alegria especial que somente Jesus Cristo pode dar. 

Vejamos o que o Papa Francisco nos diz a respeito na Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium – A Alegria do Evangelho.

A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém no-la poderá 
tirar (cf. Jo 16, 22). Os males do nosso mundo – e os da Igreja 
– não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa 
entrega e o nosso ardor. Vejamo-los como desafios para 

crescer. Além disso, o olhar crente é capaz de reconhecer a 
luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão, 
sem esquecer que, “onde abundou o pecado, superabundou a 
graça” (Rom 5, 20)… (EG 84)

…Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não 
está plenamente confiante no triunfo. Quem começa sem 
confiança perdeu de antemão metade da batalha e enterra 
os seus talentos. Embora com a dolorosa consciência das 
próprias fraquezas, há que seguir em frente sem se dar por 
vencido e recordar o que disse o Senhor a São Paulo: “Basta-
te a minha graça porque a força se manifesta na fraqueza” (2 
Cor 12, 9). O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas uma cruz 
que é simultaneamente estandarte de vitória que se empunha 
com ternura batalhadora contra as investidas do mal. (EG 85)

Porque, assim como alguns quiseram um Cristo puramente 
espiritual, sem carne nem cruz, também se pretendem 
relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados 
aparelhos, por telas e sistemas que se podem acender e apagar 
à vontade. Entretanto o Evangelho convida-nos sempre a 
abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua 
presença física que interpela, com o seus sofrimentos e suas 
reivindicações, com a sua alegria contagiosa permanecendo 
lado a lado. (EG 88)

Faz falta ajudar a reconhecer que o único caminho é aprender a 
encontrar os demais com a atitude adequada, que é valorizá-los 
e aceitá-los como companheiros de estrada, sem resistências 
interiores. Melhor ainda, trata-se de aprender a descobrir Jesus 
no rosto dos outros, na sua voz, nas suas reivindicações; e 
aprender também a sofrer, num abraço com Jesus crucificado, 
quando recebemos agressões injustas ou ingratidões, sem nos 
cansarmos jamais de optar pela fraternidade. (EG 91) 
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o que nos dizem os outros

a alegria, exigência cristã

A alegria é inerente à nossa condição de cristãos, porque ela 
emana do fundamento de nossa fé, Cristo ressuscitado, para 
que ninguém possa arrancá-la de nós (Jo 16, 22).

Como nossa alegria tem um fundamento sólido, não poderemos 
tropeçar em algo acidental e transitório que afete nossa vida. A 
dor, a miséria, a doença não podem anular a verdadeira alegria, 
pois esta deve se manifestar quando a vida se torna amarga 
e difícil como foi para os apóstolos, At 5, 41: “Os apóstolos 
deixaram o Conselho satisfeitos de terem sido julgados dignos 
de sofrer por Jesus”.

Se a verdadeira alegria é uma exigência que brota das raízes 
de nossa fé, ela deve ser uma característica da nossa condição 
de cristãos, como São Paulo disse com insistência: “Como 
cristãos alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos” (Fl 
4, 4).  Quão longe desta maneira de pensar estão aqueles que 
acreditam que para serem bons devem ser sérios e austeros!

Um cristão que não é alegre ainda não descobriu o fundamento 
de seu cristianismo e as exigências que ele comporta.  A alegria 
dos cristãos é de tal tamanho que somente aqueles que vivem 
seu cristianismo autêntico a podem aproveitar. 

Padre Tomás Rodríguez
(Cf. www.autorescatólicos.org.ar)

o que nos dizem as 
equipes de nossa Senhora

O Padre Caffarel, em seu texto intitulado “Não há vida sem exi-
gência” conduz o tema da condição cristã à situação concreta 

de nossa Reunião de Equipe. Sua reflexão é certamente uma 
ajuda imensa para se compreender o que se espera dos mem-
bros da Equipe.

“…porque uma Reunião de Equipe que não é antes de tudo um 
esforço em comum para encontrar Jesus Cristo, é uma coisa bem 
diferente de uma Reunião de Equipe de Nossa Senhora...” 1  Ser 
exigente, com uma exigência amorosa, não é implicar com os 
defeitos do outro (todo educador bem o sabe), mas promover 
com o coração, como se aviva uma chama, o crescimento da 
generosidade para com Deus e para com o próximo.

…Enfim, que seu amor seja paciente, como a paciência do 
homem do campo que confia nas estações. Então o seu amor 
exigente dará seus frutos.

“Teu amor sem exigência me diminui; tua exigência sem amor 
me revolta; tua exigência sem paciência me desanima; teu 
amor exigente me engrandece.”2 “...Quando os casais praticam 
a entreajuda e o amor fraterno, pouco a pouco os seus corações 
se alargam. E passo a passo seu amor invade a casa, o bairro, o 
país… até tocar as margens mais longínquas…”.

Uma comunidade fraterna é uma mensagem de Deus aos 
homens. Sua mensagem mais importante é aquela que reve-
la a vida íntima de Deus, sua vida trinitária. Nenhum discurso 
sobre Deus é mais eloquente e persuasivo do que espetáculo 
de cristãos que “são um” como o Pai e o Filho são Um.
Nada glorifica mais a Deus do que cristãos unidos.  É a gran-
de obra prima da graça divina.  Deus aí encontra suas com-
placências, revelando aí um reflexo de sua vida trinitária. 

1 Extraído de “Textos Escolhidos” (Capítulo 6: Construir a Equipe - Recobrar o Folêgo)
2  L’Anneau d’Or – Henri Caffarel: Propos sur l’Amour et la Grâce, p. 202
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“Os céus cantam a glória de Deus”, o amor fraterno canta o 
Amor eterno.

Que esta seja, portanto, a sua obsessão: Fazer de sua Equipe 
um sucesso de caridade. 3

(L’Anneau d’Or – Maio-Agosto de 1956
Capítulo VI,  Padre Caffarel: Profeta do Matrimônio)

orientação para crescer nos 
Pontos Concretos de esforço
Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço 
foram vivenciados durante este mês, é importante refletir sobre 
o que cada um está fazendo e o que poderia ser melhorado 
tendo em vista a missão que o Senhor nos dá.

Durante o mês devemos crescer em todos os Pontos Concretos 
de Esforço. Em seguida apresentamos ajuda para alguns deles. 

Para a 
regra de Vida e o diálogo Conjugal

• Examinando minha Regra de Vida, poderia me 
tornar mais exigente na sua realização?

• No Diálogo Conjugal, sou mais exigente com meu 
cônjuge do que comigo mesmo?

Para a 
escuta da Palavra, 
oração Interior (meditação) e 
oração Conjugal

• Aproximemo-nos da Palavra de Deus, conscientes 
de que sua Escuta e a Oração são as melhores maneiras 

3  L’Anneau d’Or – Henri Caffarel: Propos sur l’Amour et la Grâce, p. 355

de superar qualquer exigência que nos possa parecer 
extremamente difícil.

Para a reunIão de equIPe

texto de meditação
Usar o mesmo texto do Evangelho da p. 39: 
“Para trabalhar durante o mês”. (Lc 9, 23-26) 

oração litúrgica
Salmo 1
Feliz quem não segue o conselho dos maus, 
Não anda pelo caminho dos pecadores 
Nem toma parte nas reuniões dos zombadores, 
Mas na lei do Senhor encontra sua alegria 
E nela medita dia e noite. 

Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, 
Que dá fruto no devido tempo; 
Suas folhas nunca murcham; 
E em tudo quanto faz sempre tem êxito.

Partilha dos Pontos Concretos de esforço 
No item “Para trabalhar durante o mês” algumas orientações 
foram propostas para ajudá-los na prática dos Pontos Concre-
tos de Esforço. Neste momento da Reunião, partilhe com a 
Equipe os resultados do trabalho efetuado.
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tema de estudo: “Situação de Vida”,                             
textos e questões para reflexão 
É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situação de 
Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de reflexões 
e ações que surgiram tanto na “Situação de Vida” como nos 
Textos e nas questões propostas.

Coparticipação
Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa vida 
com a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem em co-
mum suas preocupações da vida cotidiana, seus engajamentos 
apostólicos, suas alegrias, suas esperanças e seus cuidados”. 
(Guia das Equipes de Nossa Senhora).

Pode-se fazer também a Coparticipação com a ajuda das se-
guintes pistas:

Após a leitura das recomendações do Padre Caffarel para a 
Reunião de Equipe, compartilhar os aspectos que podemos 
aplicar para melhorar a vida de nossa Equipe.

Recomendação  
Trabalhemos (em casal) o capítulo da Quarta Reunião durante 
todo o próximo mês. Isso é muito importante para se assegurar 
que o tema impregne nossas vidas.
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o Cristo sim, mas a Igreja não

Introdução 
Hoje em dia é muito comum neste mundo secularizado, 
materialista e individualista em que vivemos, separar o Cristo 
da Igreja e pretender seguir a Cristo sem reconhecer a Igreja ou 
dela participar. Parte de nossa missão como casais católicos é 
testemunhar os compromissos que temos como membros da 
Igreja e os vínculos indissolúveis existentes entre ela e Cristo.

Para trabalhar durante o mêS

a Palavra de deus: Colossenses 1, 23-29
Enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem 
vos desviardes da esperança dada pelo evangelho 
que ouvistes, pregado a toda criatura debaixo 
do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 
Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado 
por vós e completo, na minha carne, o que falta às 
tribulações de Cristo em favor do seu Corpo que é 
a Igreja. Dela eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus 
me confiou a vosso respeito: a de fazer chegar até vós a palavra 
de Deus, mistério que ele manteve escondido desde séculos 
e por inúmeras gerações e que, agora, acaba de manifestar 
aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória 

4a
    Reunião

O Cristo sim, mas com a Igreja

“Jesus Institui a Eucaristia” - JOSÉ TEÓFILO DE JESUS (1758-1847), pintor brasileiro nascido em Salva-
dor-BA. Destacou-se na pintura sacra, suas obras estão espalhadas pelas várias igrejas da Bahia e Sergipe. Foi 
um dos mais notáveis pintores do século XIX, reconhecidamente um dos grandes nomes do Barroco brasileiro. A 
Escola Baiana de Pintura lista 131 obras de sua autoria.  
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deste mistério entre os pagãos: Cristo no meio de vós, a 
esperança da glória! É ele que nós anunciamos, instruindo cada 
um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos 
apresentar cada um perfeito em Cristo. Para isso eu me afadigo 
e luto, na medida em que atua em mim a sua força.

Situação de Vida 
São apresentadas realidades concretas. Não se 
trata de situações a serem resolvidas, mas para 
serem comentadas e provocar a reflexão e a ação.

A seguinte conversa acontece entre um pai e seu filho no Dia 
das Mães.

Pai: Meu filho, venha conosco à missa hoje. Além de ser domin-
go, é também o Dia das Mães e devemos agradecer a Deus pela 
Mamãe e orar por ela. 

Eu sei que você não gosta de ir, e há muito tempo que você 
deixou de ir à Missa. Mas o que é apenas uma hora dedicada a 
agradecer a Deus quando se vive tantas horas por semana mui-
tas vezes perdidas não fazendo nada? 

Vamos, faça isso por nós, especialmente por ela, você sabe que 
ela ficaria feliz se você nos acompanhasse à Missa. Certamente 
seria o melhor presente que você poderia dar a ela, após esse 
tempo todo que você está longe da Igreja. E além disso, é bom 
você ouvir a Palavra de Deus e refletir um pouco naquilo que 
Deus tem a dizer a você. Se prestar atenção, você verá que a 
Palavra de Deus é atual e se aplica perfeitamente à nossa vida 
hoje em pleno século XXI. Lembre-se que o cristianismo é vivi-
do em comunidade e que a Eucaristia é um lugar privilegiado 
de união da família e da comunidade. Vamos lá! Vista-se e va-
mos juntos. 

Filho: Não Pai, não quero ir; não conte comigo. Você sabe, eu 
acredito em Deus e em Jesus Cristo, mas minha relação com 
Deus é pessoal e não precisa de intermediários, de igrejas e me-
nos ainda de estar com gente que eu não conheço. Deus está 
em toda parte e para dar graças ou rezar não há necessidade de 
ir à Igreja para escutar todo mundo repetindo mecanicamente, 
como papagaios, frases sem sentidos. 

Rezo e agradeço a Deus, mas quando e onde quero, e não indo 
à Igreja por obrigação. 

O importante para mim é a espiritualidade não a religiosidade. 
Além disso, o sermão do padre é chato e ultrapassado, pare-
ce ter parado no tempo, há séculos. Na verdade, não encontro 
nada de atraente na Missa, ela não me traz nada de novo. 

É como a confissão, não vejo sentido em ir contar meus “pecados” 
para uma pessoa que provavelmente é mais pecadora do que eu e 
que não vive o que prega. 

Para resumir: sou alérgico aos padres e à Igreja, não tenho con-
fiança neles; todo dia aparece um novo escândalo apontando 
um padre, e isso me faz não respeitar mais a Igreja como insti-
tuição. Não acreditar na Igreja não quer dizer que eu deixe de 
crer em Deus.

E tem mais: vejo muita incoerência em certas pessoas que vão 
à Missa todos os dias, mas quando saem de lá, elas não dão ne-
nhum testemunho cristão no seu dia a dia, em vez disso, em tudo 
que fazem, agem de maneira contrária ao que Cristo pede.

Definitivamente não vou aguentar uma Missa inteira e para 
mim a conclusão é esta: Cristo sim, mas a Igreja não. Eu tra-
to de viver minha vida sem magoar ninguém e isto é suficiente 
diante de Deus.
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nossa experiência.                                                       
Perguntas para reflexão (em casal e em equipe)

Escolher as perguntas que lhes pareçam melhor 
se adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1.  Já vivemos situações, sentimentos ou pensamentos como 
esses?  Quais?

2. Se estivéssemos no lugar do pai de família da situação 
apresentada, qual seria nossa resposta à reflexão de nosso 
filho?

3. Na nossa experiência nas Equipes de Nossa Senhora, 
encontramos argumentos para responder àqueles que 
pretendem separar o Cristo da Igreja?  Quais?

4.  Qual é nossa posição pessoal e conjugal perante a Igreja?

5.  Somos conscientes dos compromissos e responsabilidades 
que temos como membros da Igreja? Como os assumimos 
em nossa vida cotidiana?

6.  É a Igreja que precisa se renovar ou somos nós que precisamos 
nos renovar dentro da Igreja? Como o faríamos?

textos que trazem luz

o que nos diz o Papa Francisco

a catequese do Papa Francisco de 25 de junho de 2014

Hoje discutiremos a pertença à Igreja.

1. Não somos isolados e não somos cristãos a título individual, 
cada um por conta própria, não, a nossa identidade cristã é 
pertença! 

 Somos cristãos porque pertencemos à Igreja. É como um 

sobrenome: se o nome é “eu sou cristão”, o sobrenome é 
“pertenço à Igreja”. 

 É muito belo notar como esta pertença é expressa também 
no nome que Deus atribui a si mesmo. 

 Respondendo a Moisés, no episódio maravilhoso da “sarça 
ardente” (cfr. Ex 3,15), Ele se define, de fato, como o Deus dos 
pais. Ele não diz: Eu sou o Onipotente..., não: Eu sou o Deus 
de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deste modo Ele Se 
manifesta como o Deus que formou uma aliança com os nos-
sos pais e permanece sempre fiel a ela, e nos chama para en-
trar nesta relação que nos precede. Esta relação de Deus com 
o seu povo precede a todos nós, ela vem daquele tempo.

2. Eis por que o pensamento vai, em primeiro lugar, com 
gratidão, àqueles que nos precederam e nos acolheram na 
Igreja. Ninguém se torna cristão por si mesmo! Está claro 
isso? Ninguém se torna cristão por si mesmo. Não se fazem 
cristãos em laboratório. O cristão é parte de um povo que 
vem de longe. O cristão pertence a um povo que se chama 
Igreja e esta Igreja o faz cristão no dia do batismo e depois no 
percurso da catequese, e assim por diante. 

 Mas ninguém, ninguém se torna cristão por si mesmo. Se nós 
acreditamos, se sabemos rezar, se conhecemos o Senhor e 
podemos escutar a sua Palavra, se O sentimos próximo e O 
reconhecemos nos irmãos é porque outros, antes de nós, vi-
veram a fé e depois a transmitiram a nós.  Recebemos a fé 
dos nossos pais, dos nossos antepassados e eles a ensinaram 
a nós. Se pensarmos bem, quem sabe quantos rostos queri-
dos passam diante dos nossos olhos neste momento: pode 
ser a face dos nossos pais que pediram para nós o Batismo; 
aquela dos nossos avós ou de qualquer familiar que nos ensi-
nou a fazer o sinal da cruz e a recitar as primeiras orações. 
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 Eu me lembro sempre do rosto da irmã que me ensinou o ca-
tecismo, ela sempre me vem à mente – ela está no Céu com 
certeza porque é uma mulher santa, mas eu a recordo sem-
pre e dou graças a Deus por esta irmã.  

 Ou então o rosto do pároco, de um outro padre, ou de uma 
irmã, de um catequista que nos transmitiu o conteúdo da fé e 
nos fez crescer como cristãos... 

 Bem, essa é a Igreja: uma grande família na qual se é acolhido 
e se aprende a viver como cristãos e como discípulos do Se-
nhor Jesus.

3. Podemos viver esse caminho não somente graças às outras 
pessoas, mas junto com outras pessoas. Na Igreja não 
existe o “agir por si”, não existem jogadores na função de 
“líbero”. Quantas vezes o Papa Bento descreveu a Igreja 
como um “nós” eclesial! Às vezes se ouve alguém dizer: “Eu 
acredito em Deus, acredito em Jesus, mas a Igreja não me 
interessa...”  Quantas vezes ouvimos isso? E isso não é certo. 
Há quem acredite poder ter uma relação pessoal, direta, 
imediata com Jesus Cristo fora da comunhão e da mediação 
da Igreja. São tentações perigosas e prejudiciais. São, como 
dizia o grande Paulo VI, dicotomias absurdas. É verdade que 
caminhar junto é trabalhoso e às vezes pode ser cansativo: 
pode acontecer que algum irmão ou alguma irmã nos dê 
problema, ou provoque escândalo... Mas o Senhor confiou 
a sua mensagem de salvação a pessoas humanas, a todos 
nós, às testemunhas; e é nos nossos irmãos e nas nossas 
irmãs com os seus dons e os seus limites que vêm ao nosso 
encontro e se faz reconhecer. E isto significa pertencer à 
Igreja. Lembrem-se bem: ser cristão significa pertencer à 
Igreja. O nome é “cristão”, o sobrenome é “pertença à Igreja”.

Queridos amigos, peçamos ao Senhor, por intercessão da 
Virgem Maria, Mãe da Igreja, a graça de não cair nunca na 
tentação de pensar poder dispensar das pessoas, desfazer da 
Igreja, de podermos nos salvar sozinhos, de sermos cristãos 
de laboratório.  Pelo contrário, não se pode amar a Deus sem 
amar os irmãos, não se pode amar a Deus fora da Igreja; não 
se pode estar em comunhão com Deus sem fazê-lo na Igreja e 
não podemos ser bons cristãos senão junto a todos aqueles que 
procuram seguir o Senhor Jesus como um único povo, um único 
corpo, e isto é a Igreja.

o que nos dizem as enS

espiritualidade Interesseira
Alguns meses de vida em comum... decepção. Ninguém se 
admira, a não ser os próprios interessados: casaram-se para 
RECEBER e não para DAR.

Após alguns anos de entusiasmo, este militante abandona o seu 
grupo de Ação Católica: “Já não encontro mais nada nele”. Mais 
um que está mais preocupado em receber do que em dar.

Até mesmo com Deus: vamos procurá-lo para receber e não para 
dar: “Para que continuar a comungar e a me confessar? Não me 
traz benefício algum...”

E a mulher se desinteressa do seu lar, o militante do seu 
Movimento, o paroquiano da sua paróquia, o cidadão de seu 
país, o homem de seu Criador.

De forma mais modesta, quero convidar cada qual a se perguntar: 
Por que entrei nas Equipes? Para receber ou para dar?

Em seguida, dirigindo-me a cada Equipe: Por que aderiram ao 
Movimento? Foi somente para nele encontrar temas de estudo 
prontos, receber um boletim, valer-se das experiências dos 
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outros? Neste caso vocês não estão no lugar certo. 

Mas se vocês me responderem: “Queremos participar da grande 
tarefa empreendida pelas Equipes de Nossa Senhora, instaurar 
o reino de Cristo nos lares, fazer com que a santidade não seja 
privilégio de monges, mas se enraíze profundamente em pleno 
mundo moderno; queremos formar bons operários da Cidade 
e robustos apóstolos de Cristo”, então sim; vocês estão no 
caminho certo. A sua Equipe será útil a todas as demais.

Receberá também de todas.  Pois é preciso relembrar sempre 
esta verdade básica: quem vem para receber volta de mãos 
vazias; quem vem para dar, encontra.

Tendo compreendido o espírito das Equipes, vocês não terão 
nenhuma dificuldade em aceitar a sua disciplina. A reação de 
vocês não será mais: “esta ou aquela regra nos incomoda, nos 
rebelamos  contra ela”, mas sim: “esta obrigação é útil para o 
bom funcionamento do Movimento; então vamos jogar o jogo”

E agora, meus amigos, vocês compreendem por que não 
podemos admitir que as Equipes escolham só o que lhes agrada 
na Carta das Equipes? Não é porque, em si mesma, esta ou aquela 
falha (não responder por escrito ao tema de estudos, descuidar-
se em adotar uma Regra de Vida, deixar de se inscrever num 
Retiro, esquecer-se de dar a contribuição...) seja uma catástrofe. 
Mas porque é um sintoma: a Equipe entrou no jogo, não para 
dar, mas para receber. E isto é grave. E é por causa disto que 
pensamos que essa Equipe está fora de lugar.

Padre Henri Caffarel
(Carta Mensal das Equipes de Nossa Senhora.

Dezembro de 1948)

orientação para crescer                                                       
nos Pontos Concretos de esforço
Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço 
foram vivenciados durante este mês, é importante refletir sobre 
o que cada um está fazendo e o que poderia ser melhorado tendo 
em vista a missão que o Senhor nos dá.

Durante o mês devemos crescer em todos os Pontos Concretos 
de Esforço. Em seguida apresentamos ajuda para alguns deles.

Para a 
regra de Vida e o diálogo Conjugal

• Pela Regra de Vida poderíamos tentar nos aproximar 
muito mais das pessoas que frequentam a nossa paróquia, 
de nossos companheiros de Equipe.

• Poderíamos rever no Diálogo Conjugal a qualidade de 
nossas relações com os outros.

Para a 
escuta da Palavra,
oração Interior (meditação) e 
oração Conjugal

• A Igreja é a comunidade dos que creem em Jesus Cristo 
Nosso Senhor e nosso salvador. Meditando sobre a Palavra 
e fazendo nossas orações, em particular durante este mês, 
vamos ter presente as pessoas que vivem como nós a 
pertença à Igreja e pedir de coração para aqueles que não 
conhecem Jesus.
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Para a reunIão de equIPe

texto de meditação
Usar o mesmo texto proposto na p. 51.
“Para trabalhar durante o mês”: Colossenses 1, 23-29

oração litúrgica
Salmo 67
Deus tenha pena de nós e nos abençoe, 
Faça brilhar sobre nós a sua face. 
Para que se conheça na terra o teu caminho, 
Entre todos os povos a tua salvação. 

Que os povos te louvem, ó Deus, 
Que te louvem todos os povos. 
Exultem os povos e se alegrem, 
Porque julgas os povos com justiça,                                                             
governas as nações sobre a terra. 

Que os povos te louvem, ó Deus, 
Que te louvem todos os povos. 
A terra deu o seu fruto. 
Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe; 
Que Deus nos abençoe, 
E o temam todos os confins da terra.

Partilha dos Pontos Concretos de esforço 
No item “Para trabalhar durante o mês” algumas orientações 
foram propostas para ajudá-los na prática dos Pontos Concretos 
de Esforço. Neste momento da Reunião, partilhe com a Equipe 
os resultados do trabalho efetuado.

tema de estudo: “Situação de Vida”,    
textos e questões para reflexão 
É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situação de 
Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de reflexões 
e ações que surgiram tanto na “Situação de Vida” como nos 
Textos e nas questões propostas.

Coparticipação
Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa vida 
com a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem em 
comum suas preocupações da vida cotidiana, seus engajamentos 
apostólicos, suas alegrias, suas esperanças e seus cuidados”. 
(Guia das Equipes de Nossa Senhora).
Pode-se fazer também a Coparticipação com a ajuda das 
seguintes pistas:

O Padre Caffarel em seu artigo “Espiritualidade Interesseira” nos 
convida a refletir sobre nossa atitude na vida de casal, de Equipe, 
etc… se ela consiste em receber ou dar. Este momento pode ser 
propício a compartilhar a respeito deste assunto.

Recomendação
Trabalhemos (em casal) o capítulo da Quinta Reunião durante 
todo o próximo mês. Isso é muito importante para se assegurar 
que o tema impregne nossas vidas.
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a alegria de saber que não estamos sozinhos

Introdução 
Nós, os membros das Equipes de Nossa Senhora, vivemos em 
comunidade dentro do Movimento praticando a ajuda mútua. 
Desta forma, confirmamos em nossas vidas que não podemos 
nos salvar sozinhos; caminhamos juntos e com a ajuda de uma 
comunidade de casais e de padres. 

Somos convidados a testemunhar a felicidade de termos escolhido 
este estado de vida.

Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus: romanos 12, 3-18
“Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um 
de vós: ninguém faça de si uma ideia muito elevada, 
mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o 
bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu 
a cada um. Como, num só corpo, temos muitos mem-
bros, cada qual com uma função diferente, assim nós, 
embora muitos, somos em Cristo um só corpo e, cada 
um de nós, membros uns dos outros. Temos dons di-
ferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom 
de profecia? Profetizemos em proporção com a fé re-
cebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. 

5a
    Reunião

Equipes de Nossa Senhora, riqueza da Igreja

“Kristus Nádej Európy” (Cristo Esperança da Europa), ícone de origem eslovaca, sem 
identificação de autoria, apresenta Cristo como videira (Eu sou a videira, vóis sois os ramos Jo 15,5) e 
presas a esse tronco principal as ramificações de todos os santos padroeiros de cada nação e na parte 
inferior da obra a ilustração dos principais santuários de peregrinação cristã-católica na Europa. 
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É o dom de ensinar? Dediquemos-nos ao ensino. É o dom de exor-
tar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicida-
de; quem preside, presida com solicitude; quem se dedica a obras 
de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai 
o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos 
outros, com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. 
Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre 
ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseveran-
tes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas neces-
sidades, prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os 
que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com 
os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom 
entendimento uns com os outros; não sejais pretensiosos, mas 
acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos 
próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-
-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível e en-
quanto depender de vós, vivei em paz com todos”.

Situação de Vida
São apresentadas realidades concretas. Não se trata 
de situações a serem resolvidas, mas para serem co-
mentadas e provocar a reflexão e a ação.

Caríssimo Padre Caffarel,
Os responsáveis da nossa Equipe tiveram uma ideia brilhante en-
carregando-nos de uma tarefa para a próxima Reunião: escrever 
as perguntas a serem apresentadas ao senhor para uma entrevista 
imaginária. Todos assumiram o desafio com entusiasmo e eu, sendo 
o Conselheiro Espiritual, decidi trabalhar igualmente; embora tenha 
tomado a liberdade de, em vez de uma entrevista, escrever uma car-
ta não só com perguntas, mas também com algumas afirmações.   

Quanto tempo se passou desde a fundação das Equipes de Nossa 

Senhora e a promulgação da Carta! Vivemos uma época de gran-
de solidão em uma sociedade de hipercomunicação; uma crise do 
sentido de comunidade e um individualismo extremo. A intimidade 
das pessoas, a distância e, às vezes, o respeito, são valores pouco 
praticados hoje em dia embora ao mesmo tempo se dê valor a um 
tratamento mais fraternal e igualitário. Me agrada constatar que 
desde a origem das Equipes, a vida em comum constituiu um pilar 
fundamental. Pensando nos casais da primeira Equipe, gostaria de 
lhe perguntar: Na ocasião da criação das Equipes, existia uma ne-
cessidade sentida pela maioria dos casais de viver uma vida cristã 
em comunidade, ou já havia um individualismo como hoje? 

Hoje quando convidamos um casal a participar das Equipes, fre-
quentemente encontramos neles um certo receio de compartilhar 
com os outros suas experiências de vida; temos a impressão que 
eles preferem resolver sozinhos seus problemas. Ainda mais, al-
guns entram nas Equipes para resolver seus problemas, e não têm 
a intenção de compartilhar sua caminhada com os outros casais, 
praticando a entreajuda. O senhor, Padre Caffarel, deu à Igreja uma 
grande riqueza com esta intuição tão simples, porém fundamental: 
nós não nos salvamos sozinhos, caminhamos em comunidade de 
casais. 
Por isso que nós lhe perguntamos: O senhor tinha imaginado que 
o Santo Espírito faria desta primeira Equipe um instrumento tão 
maravilhoso?

Hoje algumas pessoas não percebem a riqueza de uma espiritua-
lidade específica do casal, que mostrou, como jamais havia sido 
mostrado antes, o caminho de santidade no e pelo casamento. 
Muitos desânimos vêm dos nossos pequenos problemas de casal e 
de Equipe que nos impedem de ver o “poderoso” colete salva-vidas 
que nos foi lançado. Não é suficiente saber que fazemos parte de 
um grande Movimento, mas compreender que, nesse pequeno 
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grupo, se encontra uma riqueza e uma experiência de vida que nos 
permitem descobrir juntos, e progressivamente, a santidade, gra-
ças à entreajuda.

Gostaria que mais casais e mais padres descobrissem o que nós 
descobrimos: a alegria de caminhar juntos. Como conseguir isso? 
Não é uma pergunta a lhe fazer, Padre, é nossa responsabilidade 
anunciar o Evangelho com alegria e proclamá-lo através de nosso 
testemunho de vida.

Dou graças a Deus pelo senhor, Padre, e pelas Equipes de Nossa 
Senhora por me ter permitido fazer parte delas e pelo caminho que 
estamos percorrendo juntos. E agora que temos a alegria de saber 
que sua causa de beatificação foi instaurada, pedimos que interce-
da por nós.  Obrigado Padre Caffarel!

Hernando Javier Moreno Carreño, 
Conselheiro Espiritual

nossa experiência.                                                        
Perguntas para reflexão (em casal e em equipe)

Escolher as perguntas que lhes pareçam melhor 
se adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1. Em relação ao que vocês conhecem das Equipes, o que lhes parece 
ser a contribuição mais inovadora das Equipes para a Igreja? 

2. Não nos salvamos sozinhos, caminhamos em comunidade de 
casais. Como foi o processo que lhes deu a confiança necessária 
para compartilhar suas experiências de vida com os outros 
membros da Equipe? Vocês têm alguma dificuldade para se 
abrir mais? Por quê?

3. Em que aspectos vocês acreditam que falta à sua Equipe um 
espírito de comunidade?

4. O que podemos fazer para que os outros compreendam que 
não podemos nos salvar sozinhos? 

Textos que trazem luz

O que nos diz o Papa Francisco (EG 113 et 114)
Esta salvação, que Deus realiza e a Igreja jubilosamente anuncia, é 
para todos, e Deus criou um caminho para Se unir a cada um dos 
seres humanos de todos os tempos. Escolheu convocá-los como 
povo, e não como seres isolados.

Ninguém se salva sozinho, isto é, nem como indivíduo isolado, nem 
por suas próprias forças. (EG 113)

Ser Igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande 
projeto de amor do Pai. Isto implica ser o fermento de Deus no meio 
da humanidade; quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus a 
este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado 
de ter respostas que encorajem, deem esperança e novo vigor para 
o caminho. A Igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde 
todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados 
a viverem segundo a vida boa do Evangelho. (EG 114)

O que dizem as Equipes
As Equipes de Nossa Senhora a serviço do Mandamento Novo Pe. 
Henri Caffarel aos peregrinos de Lourdes em 7 de junho de 1965:4

“...todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus” 
(1 João 4, 7). E também o grande meio de abrir seu coração ao 
outro. Como aquele que verdadeiramente descobriu esta reali-
dade maravilhosa, que é a caridade fraterna, não poderia estar 
impaciente de vê-la instaurada em todo lugar, na sua família, na 
sua paróquia, nos grupos em que participa? E também no pla-
no puramente humano, como não poderia estar preocupado 

4  Henri Caffarel. L’Anneau d’Or. Setembro-outubro 1965, p. 588 - 589
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de promover o diálogo e a vida de equipe? É preciso afirmar com 
muita força: todo progresso no aprofundamento da caridade leva 
necessariamente a um progresso em sua amplitude. Quando dois 
ou três se amam com caridade fraterna, eles fazem a experiência do 
amor com que Deus ama a criação inteira.

Agora eu posso responder à pergunta feita no início desta minha 
conferência: Qual é, portanto, a vocação do nosso Movimento dentro 
da Igreja? De bom grado eu a defino assim: As Equipes de Nossa 
Senhora sabem e querem estar a serviço do Novo Mandamento, 
elas entendem que devem trabalhar com todas as suas energias 
para a instauração da caridade fraterna entre os cônjuges, entre os 
pais e os filhos, entre os casais e, além, na cristandade toda.

Nosso mundo precisa intensamente de cristãos que se amem entre 
si. E se o nosso Movimento se aplica sem fraquejar a promover esta 
caridade fraterna, então, acreditem em mim, ele responde a uma 
das mais prementes necessidades de nosso tempo.

... Quando neste século vinte o casamento, essa instituição que 
representa a solidez da Igreja e das civilizações, se desmantela e se 
corrompe, Deus, em sua misericórdia, suscita grupos para remediar 
o desastre. Tal é, estou profundamente convencido, a razão da 
existência de nossas Equipes, sem pretender de maneira alguma 
ter o monopólio. Mas compreendamos corretamente a maneira de 
socorrer o matrimônio ameaçado. Apenas os recursos da psicologia 
e da biologia, apenas as normas da moral natural são notoriamente 
insuficientes. Devemos ousar dizer aos casais que só existe salvação 
para o amor e para a família na caridade de Cristo. 

E que esta caridade, que tem sua fonte no coração de Deus, será 
recebida em abundância pelo canal de seus sacramentos, se eles a 
desejam e pedem com fé perseverante.

Estejam bem convencidos, caros amigos, que não será apenas o 
casamento que aproveitará de nosso esforço; a Igreja inteira se 

beneficiará, pois, a renovação do casamento certamente contribuirá 
de forma muito eficaz para essa renovação da Igreja à qual todo o 
mundo aspira e para a qual todos os cristãos devem trabalhar.

Padre Henri Caffarel

orientação para crescer      
nos Pontos Concretos de esforço
Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço 
foram vivenciados durante este mês, é importante refletir sobre 
o que cada um está fazendo e o que poderia ser melhorado 
tendo em vista a missão que o Senhor nos dá.

Durante o mês devemos crescer em todos os Pontos Concretos 
de Esforço. 

Em seguida, apresentamos ajudas para alguns deles:

Para a 
regra de Vida e o diálogo Conjugal

• Existe em vocês a tentação de querer resolver sozinho 
os seus problemas?

• Como posso me deixar ajudar mais pelo meu cônjuge e 
pelos membros da minha Equipe? Escolher uma Regra de Vida 
apropriada.

Para a                                                                                                                                               
escuta da Palavra, 
oração Interior (meditação) e 
oração Conjugal

• Invocamos o Espírito Santo no momento de ler a Palavra 
e de fazer a Oração Interior e a Oração Conjugal como nos 
ensinou o Papa João Paulo II?
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Inspira-me para saber o que devo pensar,
O que devo dizer, como dizê-lo,
O que devo calar, como devo agir,
O que devo fazer para a glória de Deus,
O bem das almas e minha própria santificação. 

Para a reunIão de equIPe

texto de meditação 
Usar o mesmo texto proposto na p. 63.
“Para trabalhar durante o mês”:  Romanos 12, 3-18

oração litúrgica
Salmo 138

Eu te dou graças, Senhor, de todo coração: 
pois ouviste as palavras da minha boca. 
A ti cantarei diante dos anjos, 
e prostrar-me diante do teu santo templo. 
Celebro teu nome pela tua bondade e pela tua fidelidade: 
pois tua promessa supera toda fama. 

Quando te invoquei, me respondeste, 
aumentaste em mim a força. 
Senhor, todos os reis da terra te louvarão 
quando ouvirem as palavras da tua boca. 
Cantarão sobre os caminhos do Senhor: 
“Grande é a glória do Senhor!” 

Excelso é o Senhor e olha para o humilde,
mas conhece o soberbo de longe. 
Se ando no meio da angústia, tu me conservas a vida; 
contra a ira dos meus inimigos estendes a mão 

e tua mão direita me salva. 
O Senhor completará para mim a sua obra. 
Senhor, tua bondade dura para sempre: 
não abandones a obra de tuas mãos.

Partilha dos Pontos Concretos de esforço 
No item “Para trabalhar durante o mês” algumas orientações 
foram propostas para ajudá-los na prática dos Pontos Concretos 
de Esforço. Neste momento da Reunião, partilhe com a Equipe os 
resultados do trabalho efetuado.

tema de estudo: “Situação de Vida”,                                   
textos e questões para reflexão 
É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situação de 
Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de reflexões e 
ações que surgiram tanto na “Situação de Vida” como nos Textos 
e nas questões propostas.

Coparticipação
Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa vida com 
a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem em comum suas 
preocupações da vida cotidiana, seus engajamentos apostólicos, 
suas alegrias, suas esperanças e seus cuidados”. (Guia das Equipes 
de Nossa Senhora).

Recomendação  
Trabalhemos (em casal) o capítulo da Sexta Reunião durante todo 
o próximo mês. Isso é muito importante para se assegurar que o 
tema impregne nossas vidas.
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o testemunho:                                                                      
missão importante do casal das enS

Introdução 

Temos obrigação de dar vida à Boa Nova do Evangelho, 
permitindo que se transforme, pela ação do Espírito 
Santo, em amor a Deus e aos nossos irmãos; esta graça 
é o motor da evangelização, é a mola propulsora que nos 
leva a anunciar aos outros a alegria e a paz que nós mesmos 
experimentamos em Cristo.

Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus: 1 Coríntios 9, 15-17
Eu, porém, não tenho usado de nenhum destes 
direitos. E não vos escrevo estas coisas para 
os reclamar. Antes morrer do que... – esse 
meu título ninguém me tirará! Pois, anunciar o 
Evangelho não é para mim motivo de glória. É 
antes uma necessidade que se me impõe. Ai de 
mim, se eu não anunciar o Evangelho! Se eu o 
fizesse por iniciativa minha, teria direito a uma recompensa. 
Mas se o faço por imposição, trata-se de uma incumbência 
a mim confiada.

Membros da Igreja                                                        
dando testemunho de Jesus Cristo

6a
    Reunião

“São Paulo Escrevendo suas Epístolas” - VALENTIN DE BOULOGNE (1591-1632), de origem 
francesa da época Barroca. Supõe-se que tenha partido para Roma em 1612 onde recebeu influência de 
Michelangelo, Caravaggio e Manfreddi. Assumiu fortemente o claro-escuro próprio de Caravaggio, muito 
embora colocando-o de forma ordenada e geométrica. Pintou muitas cenas do cotidiano e também religiosas.  
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Situação de Vida
São apresentadas realidades concretas. Não se 
trata de situações a serem resolvidas, mas para 
serem comentadas e provocar a reflexão e a ação.

testemunho de uma equipista
Vindo de famílias católicas, meu marido e eu ficamos 
conhecendo as ENS pelos pais de um de nós. Sem conhecer em 
detalhe seus propósitos, fomos atraídos pelos testemunhos 
dados pelos casais da Equipe durante as reuniões de amizade 
para as quais éramos convidados como noivos e em companhia 
dos filhos de outros membros da Equipe. 

Eles viviam de forma autêntica e com muita alegria!

Logo após nosso casamento decidimos entrar nas ENS. Éramos 
todos recém-casados e nós nos identificávamos no desejo 
fundamental de nos tornarmos melhores. De fato, nós não 
sabíamos como proceder, pois não conhecíamos a verdadeira 
profundidade do Sacramento do Matrimônio; no entanto, 
iniciamos nosso trabalho com alegria, porém levamos muitos 
anos para conseguir. É um caminhar lento que se faz passo a 
passo. Por outro lado, a amizade e a fraternidade entre nós 
cresceram rapidamente.

O Conselheiro Espiritual de nossa Equipe, homem santo e 
sábio, era uma pessoa um pouco idosa e contraiu um câncer de 
pulmão, morrendo pouco tempo depois. Mas permanecemos 10 
anos com ele durante os quais ele jamais faltou a uma Reunião, 
mesmo durante a sua doença. Aprendemos muito com ele: seu 
grande amor a Deus e à Virgem Maria, sua dedicação franca 
e desinteressada foram testemunhos que nos motivaram e 
marcaram profundamente nossas vidas. É difícil expressar a 
grande dor que representou para nós a perda de nosso Padre-

Conselheiro Espiritual. Contudo estamos tranquilos e certos 
que ele está agora na Glória do Senhor. Pouco tempo depois 
tivemos a alegria de ter outro Conselheiro Espiritual que se 
tornou nosso amigo e companheiro em nossa caminhada. 

É pena que demoramos  demais para começar a participar da 
vida do Movimento além da nossa Equipe.

Muitas descobertas nos esperavam: nossa Equipe não 
estava só, havia todo um Movimento para nos apoiar! Então, 
começamos a participar em diferentes tipos de reuniões e 
encontros de formação. Foi assim que nós crescemos na 
fé; encontramos vários casais cujo testemunho de vida nos 
transformou; compreendemos melhor o projeto de Deus para 
nós; finalmente, compreendemos também o valor do serviço 
e apreciamos a maneira como os casais o vivem em todos os 
níveis de responsabilidade nas ENS. Gostaria de mencionar aqui 
todos os casais e padres que me vêm à mente e permanecem 
em meu coração. 

Todos deixaram em mim uma marca que me transformou; 
é certo que as palavras convencem, mas os testemunhos 
arrastam!

Hoje, depois de muitos anos, não me canso de dar graças a 
Deus que me permitiu conhecê-Lo através das ENS. Nossa 
vida foi marcada de maneira definitiva. De tal forma que, 
mesmo que os problemas existam sempre, bem como nossas 
fraquezas e nossos defeitos, nós trabalhamos com a ajuda de 
Deus na construção da casa sobre a rocha.

Do que muito recebeu, muito se exige! Pedimos a Nossa 
Senhora, que nos deu o melhor testemunho de amor a Deus, 
que Ela nos acompanhe sempre para jamais falharmos e 
podermos ser testemunhos do Amor. 
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nossa experiência.                                                                   
Perguntas para reflexão  (em casal e em equipe)
O Senhor pode transformar o pouco que, a nossos olhos, 
fazemos, multiplicando-o de maneira inesperada, dando frutos 
de um modo que nós não podemos nem imaginar. Uma palavra 
nossa no momento adequado, e que talvez nos pareça uma 
coisa pequena e muito simples, pode produzir, por graça de 
Deus, resultados inesperados.

Escolher as perguntas que lhes pareçam melhor 
se adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1. Como o testemunho dos outros influenciou nossa vida 
pessoal e conjugal?

2.  Nosso próprio testemunho influencia nossa vida de casal, a vida 
de nossos filhos e a vida daqueles que estão ao nosso redor?

3. Os seus amigos, companheiros de trabalho e pessoas 
conhecidas reconhecem que vocês são pessoas cristãs, 
vivendo em coerência com sua fé?

textos que trazem luz

o que nos diz o Papa Francisco
O Papa Francisco em sua Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium nos indica a maneira de sermos testemunhas para 
os outros: “...todos somos chamados a dar aos outros o 
testemunho explícito do amor salvífico do Senhor... O teu 
coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem Ele; pois bem, 
aquilo que descobriste, o que te ajuda a viver e te dá esperança, 
isso é o que deves comunicar aos outros” (EG 121) e acrescenta 
“Jesus quer evangelizadores que anunciem a Boa Nova, não 
só com palavras mas, sobretudo, com uma vida transfigurada 
pela presença de Deus”. (EG 259)  

o que dizem os outros
No documento da V Conferência Geral do Episcopado Latino-
Americano e do Caribe em Aparecida encontramos o seguinte 
convite: “Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; segui-lo é 
uma graça, e transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que 
o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher”. (No 18)

“Dos que vivem em Cristo se espera um testemunho muito crível 
de santidade e compromisso. Desejando e procurando essa 
santidade não vivemos menos, e sim melhor, porque, quando 
Deus pede mais, é porque está oferecendo muito mais: ‘Não 
tenham medo de Cristo! Ele não tira nada e dá tudo’” (No 352) 

o que nos dizem as enS
Eis um trecho da conferência do Padre Caffarel pronunciada 
em Roma em 05 de maio de 1970: 

As Equipes de Nossa Senhora frente ao ateísmo:

“…Observemos, mais de perto, a sua missão de testemunhas 
de Deus. A primeira maneira de desempenhá-la é viver sempre 
mais perfeitamente o amor de vocês, de fazer que ele revele 
todas as suas virtudes, que ele se manifeste fiel, feliz, fecundo. 

É verdade que está acima das possibilidades de vocês. O homem 
e a mulher logo constatam que o mal age no seu lar. É preciso, 
necessariamente, recorrer à graça do Cristo salvador do casal, 
e imediatamente a união de vocês se torna o testemunho não 
somente do Deus criador, mas também do Deus salvador. 

O lar de vocês dará testemunho a Deus de maneira mais 
explícita ainda se for uma união de dois “buscadores de Deus” 
de acordo com a admirável expressão dos salmos. 

Dois buscadores cuja inteligência e coração estão ávidos 
de conhecer, de encontrar Deus, de estar unido a Ele, pois 
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compreenderam que Deus é a grande realidade, porque o que 
lhes interessa acima de tudo é Deus.

...Muitos entre vocês, que eu conheço, são verdadeiros 
buscadores de Deus, nos quais vibra uma corda secreta quando 
se evoca o nome de Deus! Um casal como esse é um lugar de 
culto. 

[…] E os que vêm lhe pedir hospitalidade, tenham consciência 
ou não, encontram Aquele que aí habita. Onde estão o amor e 
a caridade, aí Deus está presente. […] Não há risco algum de 
que este lar se torne um gueto onde as pessoas se escondem, 
abrigando-se das angústias do mundo. É antes um lugar de 
partida para todas as tarefas humanas.

O Deus amigo dos homens envia em missão seus servidores 
quando eles refizeram suas forças no amor mútuo, na oração e 
no descanso. Então, não é de se surpreender que, no meio dos 
homens, os casais cristãos sejam as testemunhas do Deus vivo. 

Como prova coloco esta reflexão de uma cientista ateia para 
uma amiga católica: “Para você Deus está vivo como estão 
seu marido ou seus filhos, meus argumentos contra Deus são 
ridículos diante de você, é como se eu tentasse demonstrar que 
seu marido não existe.” 

Vocês poderão dizer: este retrato do lar cristão supõe o 
problema resolvido, ou seja, que somos santos. Não! Não falei 
em santidade, mas da procura de Deus, da honra oferecida a 
Deus, de recorrer ao Cristo Salvador para superar diariamente, 
na vida conjugal e familiar, as tentações e os obstáculos. 

[…] Gostaria de ter passado para vocês minha convicção de 
que um lar de buscadores de Deus é, em um mundo que não 
acredita mais em Deus, que não acredita mais no amor, uma 
“teofania”: uma manifestação de Deus como foi para Moisés 
aquela sarça do deserto que ardia sem se consumir. De que se 

sua vida de casal, de que se o amor de vocês dá testemunho 
do Deus de amor, então, mas somente então, vocês devem e 
podem dar o testemunho da Palavra, ela será garantida pela 
vida de vocês. 

[…] Ouçam o apelo de Deus, da Igreja e de seu chefe visível, 
cabe a vocês serem as testemunhas do Deus vivo neste século 
XX onde o testemunho dos casais toma repentinamente uma 
importância inesperada e considerável.”5

orientação para crescer      
nos Pontos Concretos de esforço:

Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço 
foram vivenciados durante este mês, é importante refletir sobre 
o que cada um está fazendo e o que poderia ser melhorado 
tendo em vista a missão que o Senhor nos dá.

Durante o mês devemos crescer em todos os Pontos Concretos 
de Esforço. Em seguida, apresentamos ajudas para alguns deles:

Para a 
regra de Vida e o 
dever de Sentar-se (diálogo Conjugal)

Para a Regra de Vida:
• Lembremo-nos de que fomos chamados a dar 
testemunho de nossa fé em Cristo por meio do exemplo 
de nossa vida, nossa palavra, nossos atos ou nossos gestos. 
• Jesus convida todos os seus discípulos para que a 
sua maneira de viver, de pensar, de falar, isto é, seu estilo 
de vida, seja visível por todas as pessoas ao seu redor. 

5   Henri Caffarel. Les Équipes Notre-Dame face à l’Athéisme, Roma, 15 de maio de 
1970 
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Em outras palavras, a melhor maneira de anunciar o 
Evangelho é através de sua própria vida, de sua própria 
pessoa. Faça com que o Cristo transpareça em sua vida.

Para o Dever de Sentar-se:
• Vejamos se em nossa vida existe algo que nos impede 
de dar testemunho de nossa vida cristã, principalmente 
para nossos filhos.

• Nosso exemplo de vida poderá ficar ofuscado pelo 
ambiente no qual nossos filhos crescem. O que podemos 
fazer para evitar isso?

Para a 
Escuta da Palavra, 
Oração Interior (Meditação) e 
Oração Conjugal
Durante este mês, peçamos a Cristo a graça de nos ajudar a 
fazer uma colheita abundante de conversões entre as pessoas 
que conhecemos, pelo único meio do testemunho do amor que 
sentimos por Ele.

Para a reunIão de equIPe

texto de meditação 

Usar o mesmo texto proposto na p. 73. 

“Para trabalhar durante o mês”: 1 Coríntios 9, 15-17

oração litúrgica

Salmo 40

Esperei firmemente no Senhor 

e ele se inclinou para mim, 

atendendo a minha súplica. 

Tirou-me da fossa da morte, 

do barro do pântano, 

colocou meus pés sobre a rocha, 

deu segurança a meus passos. 

Fez-me cantar um canto novo, 

um louvor ao nosso Deus. 

Muitos vão ver e temer, 

e confiarão no Senhor. 

Feliz o homem que põe no Senhor sua esperança 

e não se volta para os soberbos, 

nem para os que seguem a mentira.
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Partilha dos Pontos Concretos de esforço 

No item “Para trabalhar durante o mês” algumas orientações 
foram propostas para ajudá-los na prática dos Pontos Concretos 
de Esforço. Neste momento da Reunião, partilhe com a Equipe 
os resultados do trabalho efetuado.

tema de estudo: “Situação de Vida”,                                
textos e questões para reflexão 

É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situação de 
Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de reflexões 
e ações que surgiram tanto na “Situação de Vida” como nos 
Textos e nas questões propostas.

Coparticipação

Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa vida 
com a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem em 
comum suas preocupações da vida cotidiana, seus engajamentos 
apostólicos, suas alegrias, suas esperanças e seus cuidados”. 
(Guia das Equipes de Nossa Senhora).

Desta vez podemos fazer a Coparticipação de nossa vida em 
torno de um dos parágrafos seguintes tirados da conferência do 
Padre Caffarel “As Equipes de Nossa Senhora perante o ateísmo”:

• Gostaria de ter passado para vocês minha convicção 
de que um lar de buscadores de Deus é, em um mundo que 
não acredita mais em Deus, que não acredita mais no amor, 
uma “teofania”: uma manifestação de Deus como foi para 
Moisés aquela sarça do deserto que ardia sem se consumir.

• ...se sua vida de casal,... se o amor de vocês dá teste-
munho do Deus de amor, então, mas somente então, vo-

cês devem e podem dar o testemunho da Palavra, ela será 
garantida pela vida de vocês. 

• …cabe a vocês serem as testemunhas do Deus vivo 
neste século XX onde o testemunho dos casais toma re-
pentinamente uma importância inesperada e considerável.

Recomendação  
Trabalhemos (em casal) o capítulo da Sétima Reunião durante 
todo o próximo mês. Isso é muito importante para se assegurar 
que o tema impregne nossas vidas.
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o melhor serviço: 
transmitir a alegria da boa nova

Introdução 
O individualismo do mundo atual nos leva a ir em direção aos 
outros somente quando esse encontro nos traz algum proveito, 
do contrário a presença dos outros nos deixa indiferentes.

Ir ao encontro do outro com a mão estendida e um rosto sorridente, 
dando um abraço afetuoso que traduz o amor misericordioso de 
Deus, nos transforma na “Boa Nova”.

Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus:  atos 3, 1-11 
Pedro e João subiam ao templo para a oração 
das três da tarde. Neste momento, traziam lá um 
homem, coxo de nascença, que todos os dias era 
colocado na porta do templo chamada Formosa, 
para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu 
Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu 
uma esmola. 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, 

7a
    Reunião

Sair feliz ao encontro do outro para servi-lo

“São Pedro e São João Curando o Homem Coxo” – NICOLAS POUSSIN  - (1594-1665), nascido na França iniciou 
seus estudos em letras, mas logo mostrou sua inclinação pelo desenho. Foi a Paris para estudar perspectiva e 
arquitetura com Georges Callemand e Ferdinand Elle. Tornou-se um dos maiores representantes do classicismo 
em sua época criando obras de grande rigor formal com enredos bíblicos e mitológicos.
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levanta-te e anda!” E tomando-o pela mão direita, Pedro o 
levantou. Na mesma 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. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. 
Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado 
à Porta Formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de 
admiração pelo que lhe acontecera. Ele não largava mais Pedro 
e João. E todo o povo, assombrado, acorreu para junto deles, no 
chamado Pórtico de Salomão.

Situação de Vida
São apresentadas realidades concretas. Não se 
trata de situações a serem resolvidas, mas para 
serem comentadas e provocar a reflexão e a ação.

Alexandre, um jovem estudante universitário paraplégico, deixa o 
conforto de sua casa e a proteção de sua família a fim de aceitar o 
desafio de compartilhar durante um semestre com os habitantes 
muito pobres de um longínquo vilarejo colombiano. Eis alguns 
trechos de seu diário: 

24 de agosto de 2014. São os planos de Deus: em Zuela, um 
pequeno vilarejo da região, mora um jovem que sofreu um acidente 
de moto seis anos atrás, quando quebrou três vértebras. Sua vida, 
consistia em trabalhar durante a semana e a beber o produto de 
seu trabalho entre o sábado e o domingo... O acidente aconteceu 
seis anos atrás e ele ficou paraplégico. Progressivamente 
recuperou o uso de suas pernas, e agora ele se desloca com 
ajuda de muletas, mas caiu em profunda depressão. Há seis anos 
permanece deitado na cama vendo televisão. Certo dia, sua mãe 
me vendo na minha cadeira de rodas me pediu para falar com ele a 
fim de motivá-lo a retomar o gosto pela vida. Conversei com ele e 

parece que ele começa a se motivar a fazer algo. Compartilhei com 
ele meu testemunho e ficou contente de encontrar alguém que o 
compreendesse. Ele gosta de desenhar, então eu vou desenhar 
com ele para que com isso ele vá se motivando.

Quanto à catequese, nós, os catequistas, fizemos um retiro 
espiritual para toda a zona norte pertencente à Missão San Pierre 
Claver, um projeto dos padres jesuítas, dedicado exclusivamente a 
estas comunidades, mas que foi interrompido por falta de padres. 
...O retiro foi muito bom e os jovens saíram motivados.  

Porém, eu pude observar que lhes faltava um bom conhecimento 
da doutrina católica. Temos que encontrar um meio de remediar 
isso porque o ideal é que eles possam iniciar sozinhos projetos tais 
como os grupos de oração e outros encontros. Mas o problema 
mais grave aqui é que os padres estão sobrecarregados... Então é 
nossa tarefa, como leigos, ajudar a formar a comunidade para que 
ela encontre novas maneiras de viver sua religião sem depender 
de outros.

29 de setembro de 2014. Hoje, faz dois meses que estou aqui 
e devo ficar mais dois meses. Elkin, meu amigo deficiente, já 
aprendeu a desenhar com tinta nanquim, agora ele quer aprender 
a fazer tatuagens, é algo que ele gostaria de fazer e com o que ele 
poderá ganhar algum dinheiro. Ele está muito motivado e voltou 
a sair de casa.

…Amanhã começo a catequese para a Crisma em Arroyo de 
Piedra, um outro vilarejo que o padre visita uma vez por mês. 

Vai ser um trabalho em conjunto com a professora escolhida 
pelo pároco para me acompanhar para que possa observar como 
eu trabalho e depois ela mesma poder preparar aqueles que 
desejarem receber esse sacramento.
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nossa experiência.                                                             
Perguntas para reflexão (em casal e em equipe)

Escolher as perguntas que lhes pareçam melhor 
se adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1. Nós convidamos vocês a compartilhar as experiências que 
viveram de ir ao encontro e de servir àqueles que precisavam 
da ajuda de vocês.

2. Ir ao encontro daquele que precisa de ajuda e servi-lo 
poderia ser uma nova Regra de Vida?

3.  Recebemos ajuda quando tivemos necessidade?  Se sim: o 
que aprendemos desta experiência?

4. A partir de nossa experiência nas Equipes de Nossa Senhora, 
temos encontrado luzes que nos guiam na maneira de servir 
àqueles que precisam de nós, tornando-nos a “Boa Nova” 
que o Cristo espera de nós?  Que luzes?

5. Por que o maior dos serviços é testemunhar a Boa Nova?

textos que trazem luz

o que nos diz o Papa Francisco
A fim de conhecer quais as qualidades que devemos ter como 
mensageiros da “Boa Nova” e a maneira de servir os outros, é 
importante ouvir o que diz o Papa Francisco em sua Exortação 
Apostólica Evangelli Gaudium.

A Igreja “em saída” é a comunidade de discípulos missionários que 
“primeireiam”, que se envolvem, que acompanham, que frutificam 
e festejam. Primeireiam – desculpai o neologismo –, tomam a 
iniciativa! A comunidade missionária experimenta que o Senhor 
tomou a iniciativa, precedeu-a no amor (cf. 1Jo 4, 10), e, por isso, ela 

sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, 
procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos 
para convidar os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer 
misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita 
do Pai e a sua força difusiva. Ousemos um pouco mais no tomar a 
iniciativa! Como consequência, a Igreja sabe “envolver-se”. ...Com 
obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos 
outros, encurta as distâncias, abaixa-se – se for necessário – até à 
humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora 
de Cristo no povo... 

Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a 
“acompanhar”. Acompanha a humanidade em todos os seus 
processos, por mais duros e demorados que sejam. Conhece 
as longas esperas e a fadiga apostólica. A evangelização tem 
muita paciência, e evita deter-se a considerar as limitações. Fiel 
ao dom do Senhor, sabe também “frutificar”. A comunidade 
evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a 
quer fecunda. ...Encontra o modo para fazer com que a Palavra se 
encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar 
de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos. ...Por fim, 
a comunidade evangelizadora jubilosa sabe sempre “festejar”: 
celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo em frente na 
evangelização. (EG 24)

Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que se 
abrem sem medo à ação do Espírito Santo. ... Além disso, o Espírito 
Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com 
ousadia (parresia), em voz alta e em todo o tempo e lugar, mesmo 
contracorrente. (EG 259)

Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que 
rezam e trabalham. ...É preciso cultivar sempre um espaço interior 
que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. [205]. 
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Sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante 
com a Palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas 
facilmente se esvaziam de significado, abatemo-nos com o 
cansaço e as dificuldades, e o ardor apaga-se. (EG 262)

o que nos dizem as enS
“…Meu propósito hoje é levá-los a se questionar: ‘Meu olhar interior 
sabe ver Deus presente em todo lugar, agindo e santificando em todo 
lugar?  Meu olhar sabe discernir a dimensão divina dos seres que me 
cercam e dos acontecimentos?’ Eu me explico com alguns exemplos:  
No ônibus ou no trem, esta multidão obscura, pesada, oprimida você 
a olha com o olhar de Cristo? 

Surge em seus corações a grande compaixão que Cristo sentia por 
ela? – Este doente, este pobre, esta mulher abandonada que esperam 
a sua ajuda, vocês descobrem no apelo deles a voz inimitável de 
Cristo? “

Pe. Henri Caffarel, Carta Mensal dos ENS: Vocês creem?  
Dezembro de 1956

orientação para crescer                                                                        
nos Pontos Concretos de esforço
Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço 
foram vivenciados durante este mês, é importante refletir sobre 
o que cada um está fazendo e o que poderia ser melhorado tendo 
em vista a missão que o Senhor nos dá.

Durante o mês devemos crescer em todos os Pontos Concretos de 
Esforço:

Em seguida, apresentamos ajudas para alguns deles.

Para a 
regra de Vida e o 
dever de Sentar-se (diálogo Conjugal)

• Pedro e João saem ao encontro do paralítico e o curam em 
nome de Jesus. Imediatamente ele se põe a louvar Deus 
por causa da mudança que aconteceu inesperadamente 
em sua vida. Nossa vida pode mudar a partir das reflexões 
que nós fizemos sobre este tema? Tentemos tirar algumas 
conclusões sobre como nós podemos conseguir mudar o 
nosso caminho.

• Façamos nosso Dever de Sentar-se (Diálogo Conjugal) nos 
perguntando: como podemos compartilhar a Boa Nova com 
os outros?

Para a 
escuta da Palavra, 
oração Interior (meditação) e 
oração Conjugal

• Vamos orar procurando na Escuta da Palavra, na Oração 
Pessoal e na Oração Conjugal a força necessária para nos 
colocarmos a serviço dos outros. 

• Continuemos a fazer nossa leitura da Palavra e nossa oração 
guiados pelas palavras do Papa: “A melhor motivação para 
se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com 
amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração” 
(EG 264).
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Para a reunIão de equIPe

texto de meditação 
Usar o mesmo texto proposto na p. 85. 

“Para trabalhar durante o mês”: Atos 3, 1-11

oração litúrgica
Hino

Senhor, tu me chamaste para ser o instrumento de tua graça, 

Para anunciar a Boa Nova, para curar as almas.

Instrumento de paz e de justiça, porta-voz de todas as tuas 
palavras,

E para saciar a sede ardente, mão que abençoa e que ama.

Senhor, tu me chamaste para tratar dos corações feridos,

Para gritar em praça pública que o amor é vivo,

Para acordar do sono aqueles que dormem e liberar o prisioneiro.

Sou como cera maleável em seus dedos,

Faz o que quiseres de mim.

Senhor, tu me chamaste para salvar o mundo já esgotado,

Para amar os homens que teu Pai me deu como irmãos.

Senhor, tu me queres para fazer desaparecer as guerras,

E aliviar a miséria e o pecado;

Movimentar as pedras e afugentar os lobos do rebanho.

Amém.

Partilha dos Pontos Concretos de esforço 
No item “Para trabalhar durante o mês” algumas orientações 

foram propostas para ajudá-los na prática dos Pontos Concretos 
de Esforço. Neste momento da Reunião, partilhe com a Equipe os 
resultados do trabalho efetuado.

tema de estudo: “Situação de Vida”,                              
textos e questões para reflexão 

É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situação 
de Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de reflexões 
e ações que surgiram tanto na “Situação de Vida” como nos Textos 
e nas questões propostas.

Coparticipação
Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa 

vida com a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem em 
comum suas preocupações da vida cotidiana, seus engajamentos 
apostólicos, suas alegrias, suas esperanças e seus cuidados”. (Guia 
das Equipes de Nossa Senhora).

Pode-se fazer também a Comparticipação com o uso das seguintes 
sugestões:

• Como Equipe, estamos dispostos a tomar a iniciativa de 
sair ao encontro daqueles que precisam de nós?

• Quais os exemplos vividos em nossa Equipe?

• Quais são as novas propostas que poderíamos fazer? 

Recomendação 
Trabalhemos (em casal) o capítulo da Oitava Reunião durante 
todo o próximo mês. Isso é muito importante para se assegurar 
que o tema impregne nossas vidas.
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anunciamos o que vivenciamos

Introdução 
Existe dentro de nós uma tendência natural a nos acomodar e 
recusar novas responsabilidades além daquelas impostas pelo 
trabalho, pela família e pelos amigos. Porém devemos lutar contra 
essa passividade se desejamos cumprir, sem vacilar, a missão que 
Deus nos confiou: dar testemunho Dele com nossa vida diária, 
como Jesus o fez.

Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus: mateus 25, 31-40
O julgamento das nações

“Quando o Filho do Homem vier em sua gló-
ria, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará 
em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão 
reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, 
assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 
E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos, à sua 
esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua di-
reita: ‘Vinde, benditos de meu Pai! Recebei em heran-
ça o Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo! 
Pois eu estava com fome, e me destes de comer; estava com sede, 

8a
    Reunião

Cumprir nossa missão com alegria

“Juizo Final e Cenas do Dies Irae (Dias de Ira)” - ALDO DANIELE LOCATELLI (1915-1962), obra que 
compõe o teto da Capela de São Pelegrino em Caxias do Sul/RS. Pintor ítalo-brasileiro de grande importância 
no cenário artístico brasileiro, especialmente no Rio Grande do Sul. Foi um artista essencialmente muralista e 
considerado um dos pintores de maior êxito em afrescos-sacros. D. Antonio Zattera, bispo de Pelotas, trouxe-o 
da Itália por indicação do próprio Papa João XXIII. Locatelli deixou marcas indeléveis do seu gênio em todas as 
obras que produziu no Brasil. Nos 14 óleos sobre tela da Via Sacra que pintou, deixou-se fotografar nas posições 
do crucificado para expressar ao máximo em sua obra toda a dor e sofrimento de Cristo.   
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e me destes de beber; eu era forasteiro, e me recebestes em casa; 
estava nu e me vestistes; doente, e cuidastes de mim; na prisão, e 
fostes visitar-me’. Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quan-
do foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede, e 
te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro, e te 
recebemos em casa, sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te 
vimos doente ou preso, e fomos te visitar? ’ Então o Rei lhes res-
ponderá: ‘Em verdade, vos digo: todas as vezes que fizestes isso a 
um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes! ’”

Situação de Vida
São apresentadas realidades concretas. Não se trata 
de situações a serem resolvidas, mas paraserem 
comentadas e provocar a reflexão e a ação.

testemunho de uma equipe
Deus sempre nos mostra o caminho; Ele indica o que espera 
de nós e nos atribui uma missão, no entanto, Ele nunca o faz 
diretamente, mas através das pessoas. Em nosso caso, foi o 
Conselheiro Espiritual que nos mostrou o caminho. Nos primeiros 
anos de pertença às Equipes éramos felizes e muito conscientes 
de pertencermos ao Movimento; todos os membros de nossa 
Equipe progrediram conforme o seu ritmo pessoal e o da Equipe, 
porém sem jamais pensar em compartilhar com outros as 
riquezas recebidas. Certo dia, durante uma Reunião de Equipe, 
nosso Conselheiro Espiritual chamou duramente nossa atenção a 
respeito de nossa indiferença e nosso egoísmo. Ele advertiu que 
nos deixaria se não mudássemos e não nos voltássemos para os 
outros. Ele pensava que nossa Equipe nada contribuía à paróquia, 
nem a ele, e que seu esforço beneficiava somente os sete casais.

A Equipe decidiu então responder ao apelo do Conselheiro 

Espiritual com a convicção de que, assim fazendo, ela respondia 
a Deus. Iniciamos nossa ação na Equipe fazendo algumas 
intervenções junto aos noivos da paróquia. Bastou experimentar 
a riqueza de DAR para que todos fossem sensibilizados pela 
necessidade de fazer algo para os outros. Os primeiros passos 
foram tímidos, mas decisivos: e todos os membros da Equipe 
começaram a trabalhar aceitando com muito entusiasmo se 
comprometer em diversas responsabilidades e programas 
do Movimento, como também em Organizações Não 
Governamentais (ONG) que trabalham para pessoas pobres, 
deficientes ou que vivem em situações difíceis em suas vidas. 

O medo de deixar nosso conforto, reforçado pelo confronto com 
nosso Conselheiro Espiritual, as desculpas de não ter tempo, de 
não se sentir preparados nem capazes, não saber exatamente o 
que Deus quer de nós, todas essas barreiras autoimpostas foram 
vencidas por uma verdade muito simples: quando tentamos dar 
qualquer coisa com alegria, quando finalmente decidimos assumir 
nossa missão, então começamos a receber. Sempre saímos deste 
tipo de experiência satisfeitos e felizes, unidos no amor e mais 
próximos de Deus.

Nós colocamos tudo que podíamos: nossos limites, nosso 
tempo, nossas carências, mas também nossas virtudes. Como no 
Evangelho, oferecemos nossos cinco pães e nossos dois peixes 
e com esta pequena contribuição o Senhor faz maravilhas, Ele 
multiplica e transforma tudo de maneira extraordinária, gerando 
bênçãos a todos.

A partir deste momento, os membros de nossa Equipe, apesar 
das numerosas ocupações pessoais e profissionais, assumiram as 
responsabilidades no Movimento e na Igreja, oferecendo assim 
nossa contribuição generosa; todos nós nos enriquecemos a partir do 
momento que aceitamos o desafio de nosso Conselheiro Espiritual. 
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Além disso, nós nos demos conta de que, mesmo dando para os 
outros, ainda nos restava tempo suficiente para nós dois, para as 
crianças, para a família, os amigos, etc.

Como Deus não fala diretamente, decidimos vê-Lo em cada 
pessoa que nos procura para solicitar um pouco de nosso tempo: 
nós nos esforçamos para sempre dizer SIM a Ele. 

nossa experiência.                                                              
Perguntas para reflexão (em casal e em equipe)
Devemos estar bem conscientes do grande número de 
oportunidades que existem para servir dentro e fora das Equipes. 
A Igreja, de fato, necessita de nosso apoio e de nosso engajamento 
para proclamar o Evangelho em uma sociedade tão hedonista e 
materialista como a nossa.

Escolham as perguntas que lhes pareçam melhor 
se adaptar à reflexão e à experiência de vocês.

1. A partir da nossa vivência de ir ao outro em missão, 
percebemos que recebemos muito mais do que temos 
dado?  Conte algumas experiências concretas.

2.  A alegria contagia. Vamos relembrar e compartilhar com 
a Equipe as ocasiões em que nos sentimos tocados pela 
alegria dos outros. 

3.  Vamos nos perguntar: por que aceitamos frequentemente 
as falsas alegrias vendidas pelo mundo de hoje?

4.  Ouvimos dizer: “Há mais alegria em dar do que em receber”. 
Como vivemos isso com nosso cônjuge, com nossos filhos e 
com os outros? 

textos que trazem luz

o que nos diz o Papa Francisco

O Papa Francisco em sua Exortação Apostólica Evangelli Gaudium 
nos traz luzes sobre a alegria que deve acompanhar nossa vida de 
cristãos e sobre o testemunho que devemos dar aos outros:

“Quero, com esta Exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de 
os convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta 
alegria” (EG1)… “É a alegria que se vive no meio das pequenas coisas 
da vida quotidiana” (EG4) “a sociedade técnica teve a possibilidade 
de multiplicar as ocasiões de prazer; no entanto ela encontra 
dificuldades grandes no engendrar também a alegria”. (EG 7)

“Todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o 
dever de o anunciar, sem excluir ninguém, e não como quem impõe 
uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica 
um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível”. (EG14) 

“É impressionante como até aqueles que aparentemente dispõem 
de sólidas convicções doutrinais e espirituais acabam, muitas 
vezes, por cair num estilo de vida que os leva a agarrarem-se 
a seguranças econômicas ou a espaços de poder e de glória 
humana que se buscam por qualquer meio, em vez de dar a vida 
pelos outros na missão. Não nos deixemos roubar o entusiasmo 
missionário!” (EG 8O)

“Assim se gera a maior ameaça, que ‘é o pragmatismo cinzento 
da vida quotidiana ... a fé vai-se deteriorando e degenerando na 
mesquinhez’. [63] Desenvolve-se a psicologia do túmulo, que 
pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. ...Não 
deixemos que nos roubem a alegria da evangelização!” (EG 83)

“...somos chamados a ser pessoas-cântaro para dar de beber 
aos outros. Às vezes o cântaro transforma-se numa pesada cruz, 
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mas foi precisamente na Cruz que o Senhor, trespassado, Se nos 
entregou como fonte de água viva. Não deixemos que nos roubem 
a esperança! (EG 86)

“...Hoje que a Igreja deseja viver uma profunda renovação 
missionária, há uma forma de pregação que nos compete 
a todos como tarefa diária: é cada um levar o Evangelho às 
pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos 
desconhecidos...”  (EG 127)

o que nos dizem os outros

“Eu dormi e sonhei que a vida era alegria.

Despertei, e percebi que a vida era serviço.

Servi e descobri que o serviço era alegria. ”
Rabindranath Tagore

“Do ponto de vista etimológico a palavra missão significa: ser 
enviado para alguma coisa. No entanto, o sentido profundo de toda 
missão nesta vida levanta as seguintes questões fundamentais:

• Qual é o sentido que damos à nossa existência?

• Para que fomos enviados a esta vida?

• Para que ou por que nós vivemos?

Toda missão é ação, tarefa, esforço, compromisso e até mesmo 
sacrifício para ajudar os outros a crescer e também para sermos, 
através de nossa ação, uma fonte de graças, sabendo que nós 
mesmos nos beneficiaremos delas. É assim que podemos dar um 
sentido transcendental à nossa vida. ”

C. L. Magda Villarreal, 
(Clube de Leones de El Carmen, Nuevo León México)

“Todos nós, se mantivermos o coração, os olhos e os ouvidos 
atentos, descobriremos a cada dia a fragilidade de muitos de nossos 
irmãos que andam pelos nossos vilarejos, que moram nas cidades, 
que vivem marginalizados e esquecidos na periferia das cidades, 
que não participam nas decisões; mas descobriremos também 
esta mesma fragilidade em nós mesmos, em nossas famílias e nas 
comunidades cristãs. É aí que somos convidados a viver a alegria do 
Evangelho e a transmiti-la pelo nosso anúncio cotidiano. ”

Irmã Flor María Garrido Lara 
(Diocese Santo Filipe - Chile) 

o que dizem as enS

“Deus diz: … Casal humano, minha criatura bem-amada, meu 
testemunho privilegiado, compreende por que tu me és muito caro 
entre todas as criaturas?  Compreende a imensa esperança que 
coloco em ti?  Tu és portador de minha reputação, de minha glória,                  
tu és para o universo a grande razão de esperar, porque tu és o amor. ”

Padre Henri Caffarel 
(“Face ao ateísmo” Roma, maio de 1970, p.4)

“As ENS permanecerão firmes na unidade e na fidelidade ao seu 
Carisma, mas também estarão abertas ao mundo e aos sinais dos 
tempos, com um novo ardor, um novo vigor, um novo fôlego.

Casais das Equipes de Nossa Senhora, sejamos na Igreja e no 
mundo de hoje, sinais de esperança e fermento de novas gerações 
que acreditam na Vida, dando testemunho de que o Sacramento 
do Matrimônio é caminho de Amor, Felicidade e Santidade. 

Confiemos em Maria, nossa Mãe, que nos guiará para irmos e 
fazermos o mesmo que ELE fez”.

Carta de Brasília 
(Equipe Responsável Internacional, ENS, setembro de 2012.)
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orientação para crescer                                                                       
nos Pontos Concretos de esforço:
Ao examinar em casal como os Pontos Concretos de Esforço fo-
ram vivenciados durante este mês, é importante refletir sobre o 
que cada um está fazendo e o que poderia ser melhorado tendo 
em vista a missão que o Senhor nos dá. Durante o mês devemos 
crescer em todos os Pontos Concretos de Esforço. Em seguida 
apresentamos ajuda para alguns deles:

Para a 
regra de Vida e o 
dever de Sentar-se (diálogo Conjugal)

• O Senhor nos recompensa na medida em que nós nos 
damos com amor aos nossos irmãos necessitados. Lem-
bremo-nos durante nosso Diálogo Conjugal dos sentimen-
tos que experimentamos quando nos demos com amor aos 
nossos irmãos necessitados.

• Este tema de estudo nos forneceu a oportunidade de 
refletir sobre a maneira de assumir a missão. Nós os con-
vidamos a compartilhar suas reflexões durante o Dever de 
Sentar-se (Diálogo Conjugal).

• Vamos tentar identificar os obstáculos que enfraque-
cem o nosso compromisso com a nossa missão. Escolha-
mos uma Regra de Vida que poderá nos ajudar a superá-los.

Para a 
escuta da Palavra de deus, 
a oração Pessoal (meditação) e a 
oração Conjugal

Neste mês façamos a Escuta da Palavra e a Oração Pessoal bus-
cando a humildade, a generosidade e a misericórdia para ajudar 
os outros com alegria e com firme convicção de servir a Deus com 
alegria.

Para a reunIão de equIPe

texto para meditação
Usar o mesmo texto proposto na p. 95. 
“Para trabalhar durante o mês”:  Mt 25, 31-40

oração litúrgica
Salmo 100 (99)

Aclamai ao Senhor, terra inteira, 
servi ao Senhor com alegria, 
ide a ele gritando de alegria. 

Ficai sabendo que o Senhor é Deus; 
ele nos fez e nós somos seus, 
seu povo e rebanho do seu pasto. 

Entrai por suas portas com hinos de graças, 
pelos seus átrios com cantos de louvor, 
louvai-o, bendizei seu nome; 
pois o Senhor é bom, eterno é seu amor 
e sua fidelidade se estende a todas as gerações.
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Partilha dos Pontos Concretos de esforço 

No item “Para trabalhar durante o mês” algumas orientações 
foram propostas para ajudá-los na prática dos Pontos Concretos 
de Esforço. Neste momento da Reunião, partilhe com a Equipe os 
resultados do trabalho efetuado.

“Situação de Vida” e questões para reflexão 

É o momento de fazer uma leitura, em Equipe, da “Situação de 
Vida” trabalhada durante o mês e fazer uma troca de reflexões e 
ações que surgiram tanto na “Situação de Vida” como nos Textos 
e nas questões propostas.

Coparticipação

Este é um momento privilegiado para compartilhar nossa vida com 
a Equipe. “Nesse momento eles [os casais] põem em comum suas 
preocupações da vida cotidiana, seus engajamentos apostólicos, 
suas alegrias, suas esperanças e seus cuidados”. (Guia das Equipes 
de Nossa Senhora).

Reunião De BALAnÇo
Introdução 

Ao longo deste ano tivemos a oportunidade de colocar em 
avaliação nossa vida e a maneira como vivemos A MISSÃO; ao 
mesmo tempo, experimentamos a alegria de viver a Boa Nova do 
Evangelho com uma maturidade cristã que nos permite expressar 
nosso amor aos outros. Agora, chegou o momento de considerar 
os resultados obtidos e de formular propostas para o futuro, tanto 
para os casais como para a Equipe.

Devemos viver esta Reunião como um Dever de Sentar-se. É 
com a ajuda do Espírito Santo que devemos olhar o resultado de 
nossa Equipe, refletindo objetivamente sobre a condição de nossa 
Equipe hoje, o trajeto percorrido, os progressos e as dificuldades 
encontradas ao longo do ano que se passou.

A Reunião de Balanço será desta forma um tempo que permitirá 
dar graças pelo esforço realizado em comum a fim de encontrar 
o Cristo. Louvaremos as maravilhas que o Senhor realizou e 
consideraremos com muito entusiasmo e esperança o caminho a 
percorrer pelos casais e pela Equipe.

Para trabalhar durante o mêS

Palavra de deus 
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, 
renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais 
distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que 
lhe agrada, o que é perfeito (Rm. 12, 2).
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Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, 
progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas 
fadigas não são em vão, no Senhor.  (1Cor 15, 58)

Situação de Vida
A fim de revisar o trabalho realizado, sugerimos o uso da 
metodologia ver-julgar-agir.

A situação de vida deste mês consistirá em um Dever de Sentar-se 
(Diálogo Conjugal) aprofundado. Cada casal terá a oportunidade 
de realizar, ao longo do mês, uma verdadeira revisão de sua vida 
perante o Senhor. Os cônjuges terão bastante material para 
o Diálogo Conjugal que lhes permitirá olhar suas vidas, seus 
compromissos e sua resposta a eles. Esta revisão conduzirá 
certamente vocês a Regras de Vida concretas.

O primeiro momento consiste em ver com atenção a realidade 
objetiva. Não se trata de um questionamento externo, mas de uma 
revisão interna de vida, por isso o olhar deve ser profundamente 
sincero. 

O segundo momento, julgar, nos leva a confrontar nossa vida com 
o Evangelho. Não se trata de procurar nossos pecados, erros ou 
falhas; tampouco de jogar a culpa nos outros. À luz da Palavra 
de Deus podemos perceber mais claramente o contraste entre a 
proposta cristã e a nossa realidade. 

O agir, que caracteriza o terceiro momento, é a reação natural 
quando se compreende que na vida existem coisas que merecem 
ser melhoradas. O que nós observamos, ou o que o Senhor nos fez 
perceber, exige agora um trabalho para progredir.  

É importante que cada casal trabalhe os diferentes aspectos da 
revisão de sua vida e os compromissos assumidos.  Esta experiência 
de avaliação deve ser feita durante o Dever de Sentar-se (Diálogo 

Conjugal) aprofundado.  Isto, seguramente, vai precisar ser feito 
em vários momentos ao longo do mês.

dever de Sentar-se (diálogo Conjugal)
Recomenda-se iniciar o Dever de Sentar-se pela leitura da Palavra 
de Deus e a reflexão sobre os textos para meditação propostos 
acima [Rom 12, 2 e 1Cor 15,58] e seguidas de uma oração conjugal. 

Após um curto silêncio, começa-se o diálogo tendo como 
referências as seguintes perguntas:

VER: Um ano de reflexão e confrontação da nossa vida frente à 
alegria de viver a Missão nos permitiu VER vários aspectos dela. 
Então:

• Quais são os aspectos que nos questionaram com mais força?

• Como avaliamos a maneira como temos vivido a nossa 
missão?

• Em quais aspectos da nossa missão nós nos encontramos 
mais fortes e mais comprometidos?

• E em quais aspectos nós nos encontramos mais fracos?

JULGAR: Confrontemos com o Evangelho a vida que temos 
levado como casal, em família, na Equipe e na Igreja:

• Sentimo-nos “mensageiros” do Senhor para difundirmos 
Sua mensagem e viver de acordo com ela?

• Analisar as diferentes áreas onde temos agido como 
“mensageiros “e como o temos feito:

• Com nosso cônjuge

• Com nossos filhos

• Com os que nos rodeiam

• Na Igreja
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• Nos diferentes aspectos de nossa missão, de que maneira 
estamos unidos a Cristo?

• Passar em revista as áreas de ação de nosso apostolado 
pessoal e em casal:

• O que nos deixa satisfeitos?

• O que devemos mudar?

AGIR: Após ter VISTO e JULGADO, precisamos AGIR à luz do 
discernimento realizado.

Então:

• É o momento de nos propormos, na presença do Senhor, 
algumas ações concretas que nos permitam progredir em 
nossa Missão.

• Tentemos ser o mais concreto possível nas áreas e ações 
escolhidas.

textos que esclarecem
o que nos diz o Papa Francisco

Na Palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo 
da “saída” que Deus quer provocar nos crentes. Abrão aceita o 
apelo para partir para uma terra nova (cf. Gn 12, 1-3). Moisés 
escuta o apelo de Deus: “Vai, envio-te” (Ex 3, 10) e fez sair o 
povo para a terra prometida (cf. Ex 3, 17). A Jeremias Ele disse: 
“Irás aonde Eu te enviar” (Jr 1, 7). 

Hoje neste “Vamos” de Jesus são presentes os cenários e 
desafios sempre novos da missão evangelista da Igreja, e 
somos todos chamados a esta nova “saída” missionária. 
(EG20)

A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir 
ninguém. (EG 23)

Espero que todas as comunidades se esforcem a fim de 
usar os meios necessários para avançar no caminho de uma 
conversão pastoral e missionária que não pode deixar as 
coisas como estão.  Não temos necessidade de uma “simples 
administração”.  Constituamo-nos em “estado permanente 
de missão” em todas as regiões da Terra. (EG 25)

Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar 
nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem 
sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, 
sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte 
de sentido e de vida..., enquanto lá fora existe uma multidão 
faminta e Jesus nos repete sem cessar: “Dai-lhes vós mesmo 
de comer” (Mc 6, 37). (EG 49)

o que nos dizem as enS

“Não pretendo propor aqui um amplo exame de consciência: 
no meu lar, na minha paróquia, na minha profissão, no meu 
país, na Igreja sou um parasita ou um bom operário?”
Não seria sério tratar deste problema tão importante em um 
breve texto escrito. De forma mais modesta, quero convidar 
cada qual a se perguntar: Por que entrei nas Equipes? Para 
receber ou para dar?

Mas se vocês me responderem: “Queremos participar 
da grande tarefa empreendida pelas Equipes de Nossa 
Senhora, instaurar o reino de Cristo nos lares, fazer com que 
a santidade não seja privilégio de monges, mas se enraíze 
profundamente em pleno mundo moderno; queremos formar 
bons operários da Cidade e robustos apóstolos de Cristo”, 
então sim; vocês estão no caminho certo. A sua Equipe será 
útil a todas as demais. (...) Tendo compreendido o espírito 
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das Equipes, vocês não terão nenhuma dificuldade em aceitar 
a sua disciplina. A reação de vocês não será mais: “esta ou 
aquela regra nos incomoda, nos rebelamos contra ela”, mas 
sim: “esta obrigação é útil para o bom funcionamento do 
Movimento; então vamos jogar o jogo”

Padre Henri Caffarel
Editorial da Carta de dezembro de 1948

“Espiritualidade Interesseira”.

Para a reunIão de equIPe

Como se trata de um Balanço, esta Reunião será especial: 
propomos transforma-la em uma grande Coparticipação dos 
assuntos tratados durante o Dever de Sentar-se aprofundado 
que cada casal realizou durante o mês.  Eles constituirão uma boa 
ajuda para realizar o Balanço.

texto de meditação
Usar os mesmos textos propostos na p.105.
“Para trabalhar durante o mês “: Rom 12, 2 e 1Cor 15, 57 

oração litúrgica
SALMO 139
Senhor, Vós me perscrutais e conheceis,
Vós sabeis quando me sento e me levanto,
Conheceis à distância o meu próprio pensar.
Quer caminhe, quer repouse, Vós o sabeis;
Estais atento a todos os meus passos.
Ainda a palavra não chegou à boca, 
Já a conheceis plenamente.

Estais à minha frente e atrás de mim,
Sobre mim repousa a Vossa mão.

“Situação de Vida” e questões para reflexão e 
compartilhar com a equipe: 
Durante este momento da Reunião, cada casal poderá 
compartilhar o que achou de mais significativo no Dever de 
Sentar-se prolongado que foi proposto.

Fazer uma análise dos pontos apresentados por cada um e 
identificar quais são os pontos aos quais a Equipe deverá dar 
prioridade durante o próximo ano.

Sugerimos que cada casal guarde o Balanço realizado para avaliar, 
ao longo do ano, a evolução dos pontos identificados como 
prioritários e para compará-los com os dos próximos anos. 
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Equipes de Nossa Senhora

SOMOS ENVIADOS A 
EVANGELIZAR:

•	Um mundo pós-moderno que 
não acredita em Deus e nem 

no casamento

•	Com alegria onde o 
individualismo e a solidão 

dificultam o anúncio 
do amor e da vida                                     
em comunidade

•	Um mundo relativista 
com valores diferentes do 

Evangelho


