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Pelos caminhos da ligação na América 

 
É uma grande alegria podermos dar conta da 

experiência vivida neste dom especial recebido do 
Senhor, que nos chamou para servir à ERI e, nesta, 
atribuiu-nos o serviço de ligação com a Zona 
América. 

Essa atividade alargou o nosso horizonte de fé e 
tornou-se para nós uma “verdadeira escola” de 
internacionalidade. Vivemos nela a experiência rica e 
complexa da diversidade das culturas anglo-saxônica 
(do Canadá e EUA) e latina (dos países Hispânicos e 

Brasil) que se unificam quando o Espírito fala ao nosso coração e se manifesta em nossas 
atitudes.  

A nossa principal atividade na Ligação tem sido aprofundar as relações entre as SR 
Hispano-América (HA), EUA, Brasil e Região Canadá com a ERl para que esta tenha um 
amplo conhecimento da realidade vivida na base dessas SR/RR e as suas decisões sejam 
conhecidas e adotadas em todas as suas instâncias.  

Outra dimensão deste serviço tem sido animar as inter-relações nas SR/RR na 
perspectiva da comunhão fraterna, fruto e sinal da presença amorosa de Deus entre 
nós. Importa criar laços entre os casais e fortalecer a vida de equipe para efetivar o 
auxílio fraterno e o sentido de pertença ao Movimento. 

A seguir apresentamos alguns sinais de vida presentes nas nossas SR/RR, 
circunstâncias que nos aproximaram através da Ligação. 

A SR Hispano–América é marcada por duas características: a descentralização das 
suas equipes por 16 países, do México à Argentina, e pelo esforço permanente de 
formação para que os quadros permaneçam fieis às orientações e diretrizes do 
Movimento.  

A sua expansão avança, em especial na Colômbia, cujo nº de equipes é 43,5% das 
equipes da SR. Uma nova Província constituída pelas seis Regiões existentes na Colômbia 
foi criada recentemente. 

A semente das ENS já foi semeada em Cuba. A boa nova é que o «Arcebispo de 
Havana, Mons. Juan de la Caridad Garcia», em encontro realizado nos dias 10/12 de 
março, autorizou o início do Movimento em Cuba e indicou os Padres Manuel Uña 
(organizador do encontro) e Luis Chilan para acompanhar as primeiras equipes. 
Participaram do encontro os CR da SR HA, Fabio e Constanza López Gil, e o CR da Região 
México Guillermo e Leticia Muñoz. A esperança é grande e o desafio também.  Cuba é 
terra de missão.  
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A SR EUA é uma grande SR do ENS. Possui 855 equipes distribuídas em 13 Regiões e 
4 Províncias. Estas foram criadas em 2015, no contexto do projeto de “aggiornamento” 
preparado pela Equipe Internacional de Formação, ligada à ERI, para retomar o vigor e 
o espírito preconizado pelo carisma, mística e pedagogia do Movimento.  

Este projeto passou a canalizar os esforços de animação e entreajuda dos EUA, a 
partir da formação realizada no Colegiado Nacional de 2015, em Turlock. A semente caiu 
em solo fecundo. As Províncias estão sendo benéficas para a SR, por constituir uma 
equipe de serviço intimamente ligada ao CR pela SR, por reordenar a formação dos 
quadros em todos os níveis da estrutura e pela expectativa de darem continuidade à 
implantação do Encontro de Equipes Novas ao longo de 2017. Também a vida dos 
setores está sendo revigorada com o restabelecimento das equipes de serviço e a 
revalorização dos Casais Ligação. 

A SR Brasil, por sua vez, caracteriza-se pelo elevado espírito de pertença e por um 
profundo comprometimento com as iniciativas do Movimento, em particular, no que se 
refere à formação, à expansão e, a vida e obra do Padre Caffarel.  

A partir de 2015, a SR Brasil realizou um esforço importante para implantar o Plano 
de Formação Permanente. No ano seguinte, com a aplicação dos módulos «Equipes em 
Caminho, Equipes em Movimento e Novo Sopro» em todas as Províncias e Regiões do 
País, o Brasil concluiu esse processo e passou a caminhar de acordo com o Plano 2012 / 
2018 da ERI.   

Em 2017, o Brasil realizou uma Formação Nacional para novos Responsáveis de 
Região e de Setor reunindo num encontro os 150 casais recém empossados. O evento 
tratou do espírito de serviço e dos principais assuntos que integram e orientam a vida 
do Movimento, levando os participantes a uma tomada de consciência das dimensões 
do Movimento, aproximando-os entre si e também da Equipe da SR. 

As ENS no Canadá apresentam hoje uma expansão segundo três núcleos: Quebec, 
Ontário e Alberta. O idioma falado pelos equipistas em cada um desses núcleos é, 
respectivamente, o francês, o inglês e o espanhol. 

O «projeto Solidariedade» da ERI tem aportado recursos para a realização da 
Formação no Canadá, além de apoiá-lo com a Equipe Internacional de Formação para 
América. Esta realizou nos últimos anos o Encontro «Equipes Novas» em Edmonton e 
Toronto e «Novo Sopro» em Quebec.  

Em junho de 2016, participamos do Encontro Nacional que celebrou os 60 anos das 
ENS no Canadá. Pudemos compartilhar o entusiasmo, a amizade, a fraternidade, assim 
como apreciar o otimismo e a esperança que os irmãos canadenses depositam no futuro 
do Movimento no País. 

Nos sentimos imensamente felizes pela renovação dos quadros que ocorre no 
Canadá. Pela primeira vez, teremos um CR Regional oriundo do Setor de Alberta (3.800 
km de Quebec). Esta boa nova, como toda a obra do Espírito, traz um ânimo novo. O 
casal escolhido, Alexandra e José Leon, sabe que é dom de Deus para toda a sua Região 
e que leva no coração, um sopro de vida que irá animar e renovar as ENS no Canadá. 

O nosso rumo agora aponta para Fátima 2018. Local de peregrinação. Tempo 
privilegiado para refletir, discernir e ... agir. Importa que todos nos mobilizemos para 
celebrarmos juntos, de 16 a 21 de julho de 2018, Alegria do Encontro. 

Padre Caffarel intercedei a Deus por nós. 
Graça e Roberto Rocha 

Casal Ligação da Zona América 


