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Queridos amigos, 

 

Somos Françoise e Rémi Gaussel da 

Equipa Responsável Internacional, 

encarregados da comunicação e das 

relações com os casais jovens.  

Terminámos, em Agosto de 2013, a 

nossa missão de casal responsável da 

Supra-Região França-Luxemburgo-

Suíça. Estamos casados há quarenta e 

seis anos e temos dois filhos casados 

e sete netos. 

A internacionalidade do nosso Movimento é fonte de uma grande riqueza; o 

último encontro em Brasília demonstrou-o mais uma vez. É, pois, importante 

que os equipistas do mundo inteiro possam estar em comunhão; para isso, é 

preciso aprender a conhecer melhor a realidade das nossas vidas, a 

compreender melhor as nossas culturas, a apreender melhor a nossa maneira 

de viver em equipa. A comunicação desempenha, pois, um papel importante. 

Como diz o Papa Francisco, «comunicar bem ajuda-nos a aproximarmo-nos e 

a conhecermo-nos melhor uns aos outros». Os meios modernos que temos à 

nossa disposição facilitam essa aproximação. O sítio Internet é, a este 

respeito, um instrumento eficaz que é preciso melhorar continuamente, 

actualizar e tornar mais atraente. Vai ser criada uma comissão de redacção 

para reflectir nessa renovação; vai também ser dada uma atenção especial 

para que as várias rubricas sejam regularmente enriquecidas e actualizadas.  

Correspondentes das diferentes zonas ficarão encarregados de nos informar 

sobre acontecimentos que mereçam ser levados ao conhecimento de todos… 

A parte dedicada ao Pe. Caffarel e à sua obra será revista, aprofundada e 

ilustrada. Além disso, com a preocupação de evangelizar e de nos mantermos 

fiéis ao carisma fundador, serão propostos textos de reflexão sobre o 

matrimónio e o casal. Progressivamente, o sítio internacional é assim chamado 

a tornar-se um sítio de referência. 

Como o matrimónio cristão e a família, célula base da sociedade, atravessam 

actualmente uma grave crise no mundo, é imperativo que as Equipas de Nossa 

Senhora reflictam nos meios a utilizar para se darem a conhecer melhor. O 

carisma fundador e a pedagogia do nosso Movimento podem ser fonte de 
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ajuda para um grande número de jovens casais inquietos perante essa 

evolução e desejosos de fazer a sua união duradoura e ancorada na Fé. Na sua 

última exortação apostólica, o Papa Francisco não deixou de nos convidar a 

«sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias 

que precisam da luz do Evangelho». 

Além disso, o nosso Movimento, fundado na espiritualidade conjugal e no 

sacramento do matrimónio, tem por missão evangelizar em profundidade os 

jovens casais que já são equipistas.  Temos, pois, que dar testemunho a favor 

do matrimónio, olhar com fé esta nobre instituição e mostrar que a 

durabilidade não é uma utopia mas que, com a ajuda do Senhor e o exercício 

da vontade, é possível e entusiasmante. Impõe-se, mais do que nunca, ajudar 

os casais a viver uma espiritualidade conjugal forte para discernir, face a uma 

sociedade que veicula um certo número de contra-verdades e preconiza a 

superficialidade. É preciso conciliar iniciação e aprofundamento, gradualidade 

e exigência, o que exige imaginação e criatividade. Não sendo as realidades 

quotidianas as mesmas nos diferentes países do mundo, é preciso reflectir em 

evoluções do Movimento a adaptar consoante os lugares e as circunstâncias. 

Compete à ERI traçar caminhos de unidade e abrir caminhos novos a fim de 

responder às expectativas de todos os casais que têm necessidade de ser 

acompanhados de forma a permitir que a sua união seja duradoura. A primeira 

acção fraternal é facilitar o encontro desses jovens com o Amor de Deus 

dando-lhes testemunho da Boa Nova que Jesus nos veio anunciar. «O 

Evangelho – como dizia o Papa Francisco nas JMJ do Rio – é para todos, e não 

apenas para alguns. Não é apenas para aqueles que nos parecem mais 

próximos, mais abertos, mais acolhedores. É para todas as pessoas». As 

Equipas de Nossa Senhora têm o dever de, com a ajuda do Espírito, aceitar 

este grande desafio. 

 

Françoise e Rémi Gaussel 


