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Edgardo & Clarita BERNAL
Colômbia

Padre Ricardo Londoño
Domínguez
Colômbia

Casal Responsável

Conselheiro Espiritual

O caminhos de Deus são por vezes misteriosos, e só os
compreendemos com o passar do tempo. Foi em total
docilidade e humildade que aceitámos o apelo a ser os
responsáveis internacionais do Movimento, conscientes
de que, nesta responsabilidade, como diz santa Teresa
de Calcutá, seremos apenas “um lápis nas mãos de
Deus”, para que o Espírito guie e escreva aquilo de que
o Movimento necessita no contexto actual e nos
próximos seis anos. A nossa missão será animar e levar
o Movimento a assumir o papel que lhe pertence no
mundo de hoje, como Igreja que somos, sempre em total
ﬁdelidade ao nosso carisma e a partir do especíﬁco da
nossa mística e da nossa formação. O convite “Não
tenham medo, saiamos”, em total consonância com uma
Igreja em saída, será a luz que nos há-de acompanhar
no trabalho com esta maravilhosa Equipa Responsável
Internacional que, em colegialidade, constituímos.

O padre conselheiro espiritual,
convidado a acompanhar uma
equipa, é chamado a colaborar
com os casais no seu caminho
de santidade. Numa equipa de
serviço, colabora com os
responsáveis na sua missão
concreta de animação,
orientação, acompanhamento…
Como padre conselheiro
espiritual na ERI, considero que
o apelo recebido me põe ao
serviço do casal responsável e
da equipa na função especíﬁca
do ministério sacerdotal e do
desenvolvimento do carisma
institucional. O meu desejo,
enquanto padre da Igreja, é
servir o Movimento na sua vida
e na sua missão.

Antoine & Thérèse LECLERC
França

Paul e Helena McCLOSKEY
Grã-Bretanha

Sylvestre & Bernadette MINLEKIBE
Togo

Arturo & Hermelinda ZAMPERLINI
Brasil

Casal de Ligação Zona Centro-Europa

Casal de Ligação Zona Eurásia

Casal de Ligação Zona Euráfrica

Casal de Ligação Zona América

A nossa prioridade enquanto
Casal de Ligação da Zona Eurásia
é garantir que todos os membros
das ENS tenham um sentimento
de pertença ao Movimento,
respeitando as diversas culturas
e tradições da Zona. Alguns
membros das ENS provêm de
Igrejas Irmãs, inclusive a Igreja
ortodoxa, e outros provêm das
Igrejas protestantes.

A Zona Euráfrica é hoje
constituída pelas quatro
seguintes supra-regiões: a SR
Espanha, a SR Itália, a SR
Portugal e a SR África
Francófona.
Esta composição permite que as
grandes e velhas supra-regiões
(Espanha, Itália e Portugal)
ajudem as novas supra-regiões,
tais como a África Francófona (16
países de África) e a África
Lusófona (5 países de África),
que receberam mais
recentemente o anúncio do
Evangelho, a crescer na fé e no
amor.
A missão do casal de ligação de
zona neste contexto é promover
e estimular a entreajuda no seio
da zona, através de encontros,
trocas de ideias, formação e
suporte material e ﬁnanceiro.

Somos Thérèse e Antoine Leclerc.
Casados em 1981, temos 5 ﬁlhos e 5
netos. Antoine é diácono
permanente.
A Zona Centro-Europa é rica de uma
grande diversidade de culturas e de
línguas: compreende países da
Europa desde França até à Ucrânia,
do Médio Oriente e a Ilha Maurícia,
no Oceano Índico.
Esta diversidade é uma grande
riqueza e, para nós, também um
verdadeiro desaﬁo. Todos estamos
reunidos em nome de Cristo,
desejando viver o nosso casal na fé e
fazer crescer o nosso amor, e isso
ultrapassa as fronteiras. A oração é
a base que nos permite progredir
juntos. A unidade passa também
pelo conhecimento mútuo, que
diminui as distâncias e suprime os
medos. A nossa prioridade vai ser
procurar que os equipistas dos
diferentes países se visitem, troquem
ideias; para isso, vamos promover as
reuniões entre países.

Somos HERMELINDA E ARTURO,
casados a 45 anos, e
participantes do Movimento das
Equipes de Nossa Senhora há
25 anos.
Assumimos em Fátima 2018, a
função de Casal Ligação da
Zona
América,
que
compreende: a SR Estados
Unidos, a SR Hispano-América,
a SR Brasil, e a RR Canadá. Esta
Zona compreende, hoje, 46,7%
das ENS no mundo.

Joao & Dora SOUSA
Portugal

Elizeu & Mariola CALSING
Brasil

Giovanni & Paola CECCHINI MANARA
Itália

Responsável pela comunicação

Casal Responsável das Equipas Satélite

Casal Secretário

A Comunicação tomou lugar de primazia
no mundo moderno! E as Equipas de Nossa
Senhora, como Movimento da Igreja que
acompanha o mundo, deverá também dar
toda a atenção à Comunicação e pôr ao
serviço todas as ferramentas que ajudam a
chegar mais longe, a todos, e de formas
variadas, o espirito e o carisma das ENS.

A Igreja conclama as ENS a sair em missão. Nosso
trabalho na coordenação das Equipes Satélites será
o de contribuir com as demandas de reﬂexão sobre
o futuro do Movimento, em função dos desaﬁos
propostos às ENS no Encontro de Fátima,
procurando distinguir os elementos imutáveis da
vocação e missão ligados ao seu carisma fundador,
daqueles que lhe dão margem de liberdade para
responder aos desaﬁos de nossa época, colocando
sua pedagogia a serviço da Igreja junto às
diferentes realidades do casamento e da família.

O casal cristão é uma comunidade em serviço e
em missão: vive o amor para dar amor. É-nos
pedido que demos um serviço “ao serviço”,
pois, na nossa função de Secretários
internacionais, é-nos pedido que apoiemos e
acompanhemos na prática organizacional
aqueles que cuidam dos equipistas do mundo
inteiro. É em alegre fraternidade que fazemos
parte da Equipa Responsável Internacional,
escutando e acompanhando os outros casais
num caminho comum.
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