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Saiamos para servir, assumindo nossas fragilidades. 

ORIENTAÇÃ O GERAL 2018 - 2024  

 

 

 

 

 

Não podemos ser indiferentes ao convite que a Igreja e o Movimento nos fizeram 

repetidamente nos últimos anos, para que respondamos de forma coerente como 

corresponsáveis pela construção de um mundo guiado pelos valores que sustentam nosso 

caminho de fé, na graça sacramental de nossa conjugalidade. É por isso que a orientação geral 

para os próximos seis anos, " NÃO TENH AM MEDO, SAIAMOS ..." procura concretizar a nossa 

condição de discípulos missionários, não como uma saída para a conquista de quilômetros ou 

números, não como uma saída para fazer proselitismo a fim de alimentar nossas vaidades, 

senão como uma saída que o fogo do Espírito nos leva a tocar e a ajudar a curar as feridas de 

nossas periferias que podem estar fora e, até mesmo, dentro do Movimento. Esse Sa i r,  não 

abandona nem negligencia, de modo algum, a nossa essência; pelo contrário, é uma saída que 

leva consigo tudo o que somos, que continua cuidando e cultivando este nosso ser equipista. 

A Palavra Bíblica, tomada de Isaías 41,10, que nos sustentará neste propósito, nos faz 

compreender que nossa missão não é um ativismo social nem uma iniciativa meramente 

humana, mas um atuar em nome de Jesus. 

Em cada um dos próximos anos teremos uma orientação específica que nos convidará a dar 

um enfoque para o nosso ser discípulos missionários, para enfrentar os desafios dentro e fora 

do nosso Movimento. 

 

ORIENTA ÇÃO 2018 - 2019:   

 

 

A orientação específica para o primeiro ano deste novo ciclo de 2018-2019 é um convite para 

servir dentro e fora do Movimento, sem ignorar nossas próprias fragilidades, que também 

necessitam ser atendidas e sem deixar de cultivar nosso caminho espiritual. A este respeito, 

somos encorajados pelas palavras do Papa Francisco, em sua recente Exortação Apostólica 

Gaudete et Exsultate: 

“Não tenham medo, saiamos…” 

“Não tenhas medo, que eu estou contigo. Não te assustes, que sou o teu 

Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com minha 

mão vitoriosa.” Is 41,10 

 



2 
 

 "... Somos chamados a viver a contemplação mesmo no meio da ação, e santificamo-nos no 

exercício responsável e generoso de nossa missão" (GE 26). 

LINHAS DE AÇÃO : 

A partir da animação que cada um de nós oferece em seu serviço, propomos três linhas de 

ação neste ano de transição da animação da Equipe Responsável Internacional: 

1 .  Sai amos par a servir , discer n i n d o     em nosso entorno os desafios que podemos 

responder como Movimento. 

O fato de aceitar nossas próprias fragilidades nos permite entender que nessa "saída" que 

empreendemos, ali onde servimos, não somos superiores a ninguém, mas apenas 

instrumentos da misericórdia de Deus, de modo que todas as terras que pisemos, todas as 

realidades que enfrentemos, sejam abordadas como lugares sagrados de evangelização, onde 

Deus está presente, ainda que em circunstâncias difíceis que não consigamos entender. 

Esta Palavra irá nos recordar sempre que é uma condição de respeito por qualquer que seja o 

nosso campo de missão vivida a partir de nossa especificidade:  

"Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado." (Ex 3,5) 

Este Viver a Missão a partir do nosso carisma, abordando os desafios sobre os quais nos 

propomos atuar, partirá sempre de três premissas: 

a) Realizá-la em casal; 

b) Compartilhá-la em equipe; e  

c) Contando com o impulso e o respaldo do Movimento. 

Há inúmeros desafios que podemos discernir dentro e fora do Movimento. 

Par a d entr o do M ov i mento : 

O crescimento que o Movimento alcançou nos últimos anos nos deve questionar sobre vários 

pontos: 

A nossa Super Região (SR) ou Região (RR) tem sido uma parte ativa deste crescimento? De que 

forma estamos inculturando a proposta das ENS para realizar a expansão? As nossas equipes e 

os quadros de casais responsáveis vivem fielmente a pedagogia do Movimento? Nossos 

quadros de casais responsáveis possuem uma sólida formação? Estamos oferecendo uma 

adequada formação em nossos países? Nossa equipe e as equipes do nosso Setor, Região, 

Super Região são verdadeiras Equipes de Nossa Senhora, onde se vive o carisma da mística e 

da Pedagogia com fidelidade?  

Esta linha de ação não é apenas para os quadros de casais responsáveis; é uma revisão crítica e 

construtiva do nosso “ser equipista" em todos os níveis do Movimento. 

Par a f or a do M ov i mento : 

Incentivar e formar na arte do acompanhamento, promovendo novas iniciativas e fortalecendo 

as já existentes. A partir da ERI vamos trabalhar na mesma linha no curto e médio prazo. 
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 Os primeiros anos de vida conjugal; 

 As etapas de crises e dificuldades; 

 As situações complexas derivadas de fracassos, abandonos e incompreensões; 

 A preparação para o casamento; 

 As segundas uniões; 

 As viúvas e os viúvos; 

 Os idosos. 

  

2.  Sai amos par a servir , a par ti r da vivên ci a plen a dos PCEs .        

Para isso, deve-se promover e trabalhar o sentido profundo da participação do PCEs na 

reunião da equipe.  

Cristo ama o próximo em nós; não pode amar e servir o homem sem amar e servir a Deus. Nós, 

sozinhos, podemos amar com o amor humano, mas é apenas na adesão a Cristo que podemos 

deixar que Ele ame em nós com seu amor divino.  

Na prática dos PCEs e na dinâmica da participação, aceitamos Cristo, permitimos que Ele nos 

envolva, para poder ser seu testemunho ao sair.  

É um propósito concreto deste ano: for tal ec er a viv ênc i a da  par tici paç ão . 

 

3.Sai amos par a servir, conh ecend o e divul gan d o      a riqueza que nos oferece e 

Movimento. 

A riqueza que o Movimento sempre colocou ao nosso alcance, e a que, em particular, tem sido 

entregue por esta ERI, deve ser disseminada, aproveitada e colocada em prática, fazendo-a 

chegar a todos os equipistas de base. Se toda essa riqueza dos meios que o Movimento coloca 

à nossa disposição não for entregue e transmitida aos equipistas de base, produz-se uma certa 

“omissão” espiritual, um certo “prejuízo” espiritual. Todos os equipistas têm o direito de 

participar da riqueza desses bens para seguir crescendo na graça santificante e na aspiração à 

santidade. Temos o desafio de conhecer, internalizar e fazer nosso cada um dos seguintes 

temas, textos ou meios que o Movimento colocou à nossa disposição nos últimos anos: 

 A Carta de Fátima 

 O tema do estudo 2018-2019: “Reconciliação sinal de amor” 

 Documento: "Vocação e missão no alvorecer do 3º Milênio"  

 Guia das ENS 

 O Sacerdote Conselheiro e o acompanhamento espiritual no seio das ENS 

 Tema do estudo: Equipes Antigas 

 O trabalho das Equipes Satélites: 

 Sexualidade e espiritualidade conjugal: um convite ao diálogo 

 Plataformas virtuais: 

 Formação cristã 

 Base de dados documental 

 Os PCEs: 

 A Regra de Vida 
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 O Retiro Anual 

 A Escuta da Palavra 

 A Oração Pessoal 

 A Oração Conjugal 

 O Dever de se Sentar 

 Guias de referência para o serviço: 

 Guia do Casal Responsável de Equipe 

 Guia do Casal Piloto 

 Guia do Casal Ligação 

 Guia do Casal Informação 

 Documentos históricos: 

 Os grandes eventos históricos das ENS 

 As ENS no mundo hoje  

 

Fátima, julho de 2018. 

 


