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           O Documento sobre a Formação e as Fichas dos diferentes tipos de Formação 
foram preparados  pela ES Formação1, tendo em consideração a expansão das ENS no 
mundo inteiro. 

                     Este compacto de formação compreende : 

- Documento « Formação nas ENS. Um caminho » 

- Fichas  de  Formação  Inicial 

- Fichas  de  Formação  Permanente 

- Fichas  de  Formação  Específica 

Pertencer a um Movimento que se desenvolveu na partilha das diferentes línguas 
e culturas – internacionalidade – pode conduzir a práticas de vida das equipas que se 
afastam do seu carisma, afectando a própria unidade das ENS. Existe, portanto, a 
necessidade de estabelecer referências que servirão de base comum a todas as SR e 
RR. 

As realidades de hoje mudam com tal velocidade que se torna difícil estabelecer a 
diferença entre os valores que não se alteram e os que podem ser adaptados, segundo a 
nossa interpretação dos “sinais dos tempos”. 

O objectivo do documento de formação é apresentar duma forma clara e simples 
os diferentes tipos de formação propostos pelo Movimento. 

As fichas de formação apresentam duma forma esquemática os conteúdos  
essenciais a tratar, Aparecem igualmente  algumas notas sobre o método a utilizar, 
tendo em conta  as acções a praticar e o tipo e a duração de cada sessão. Estas fichas 
são uma resposta concreta a realidades muito diferentes vividas no seio das ENS e a 
mudanças culturais e sociais dos dias de hoje.  

O documento e as fichas de formação não têm intenção de impor qualquer 
standard comum de formação aos casais do mundo inteiro nem de os conduzir num 
único caminho. Cada SR ou RR poderá adaptá-los às suas necessidades e realidades 
locais, sem no entanto pôr de lado o que é considerado essencial em cada tipo de 
formação. 

O Plano de Formação considera também a possibilidade de criar Equipas 
Itinerantes de Formação « task force » nas ENS, multilingues, preparadas para animar 
os diferentes tipos de formação, onde for necessário, mesmo fora da sua Supra Região 
ou Zona de origem. 

 

                                                 
1
 A Equipa Satélite « Formação » é formada  pe los casais : Rosa Bejarano e Ramon ACosta (coordenadores) ; Astrid 

Reitsperger e José Javier Gil Gomez ; Paula Mauricio e António Pimentel ; Livia e Silvio Valdes. 

APRESENTAÇÃO 
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           Esperamos que o material de formação elaborado por esta ES, a partir do seu 
estudo, aprofundamento e permuta das experiências entre os casais responsáveis de 
todos os escalões do Movimento e os formadores – animadores, possa contribuir para 
uma melhoria da formação a todos os níveis nas ENS. 

            As ENS são uma escola de formação para os casais. A Formação é um processo 
dinâmico, que deve acompanhar os sinais dos tempos. 

            O Movimento deve oferecer a todas as SR e RR os meios adequados ao 
acompanhamento dos casais no aprofundamento da sua espiritualidade conjugal e sobre 
a forma de viver a sua Fé. 

 

ERI, Outubro 2011 
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           Conscientes das necessidades de formação dos casais das equipas de todo o 
mundo, foi elaborado este documento, que tem a finalidade de ajudar os casais 
responsáveis das Supra Regiões (SR) e Regiões ligadas directamente à ERI (RR) a 
exercer a sua responsabilidade, preservando a unidade e identidade das ENS. 

Este documento não pretende impor um modelo de formação aos equipistas de 
todo o mundo. Pretende acima de tudo sugerir um tronco comum de elementos 
indispensáveis que constituirão um património comum do Movimento e das suas equipas. 
Poderá ainda constituir um ponto de referência útil para reflectir sobre as iniciativas de 
formação já em curso., bem como ser um incentivo a melhorá-las. Deseja-se que favoreça 
a unidade do Movimento, mesmo na riqueza das diversidades locais. 

Face à diferença entre o que o modelo sugere e que é feito hoje, espera-se que os 
casais responsáveis (nos diferentes níveis) discutam fraternalmente com aqueles que os 
ligam ao Movimento, a fim de implementar uma mudança progressiva na formação, 
visando realizar o tronco comum, adaptada às necessidades locais. 

Trata-se de identificar os objectivos a implementar como uma prioridade e 
encontrar os meios mais eficazes para acompanhar as orientações do Movimento. 

           A estrutura do documento compreende quatro partes principais: 

  1. Necessidade e importância da formação 

  2. Objectivos, modelo e características da formação 

  3. Descrição analítica dos diferentes tipos de formação 

  4. Acompanhamento de actividades exteriores ao Movimento 

 

 

 

 
« O matrimónio cristão é um caminho de amor, de felicidade e de santidade » 
                                                           (Amor, felicidade e santidade, padre Olivier).                  

          A formação nas ENS procura seguir o sopro do Espírito Santo e oferece aos casais 
uma pedagogia (método) que os ajudará a crescer na sua vida espiritual, com a finalidade 
de os identificar com a imagem de Cristo. 

           Os casais das ENS têm também a responsabilidade de anunciar a Boa Nova de 
Jesus Cristo a todos os casais do mundo para os ajudar no seu caminho de santidade. 

           Para cumprir correctamente esta missão, os casais devem estar bem preparados 
com uma formação sólida e permanente. As ENS têm a consciência de ter recebido um 
carisma particular, o de caminhar em casal (espiritualidade conjugal) para a santidade. 
Estão empenhadas em propor as riquezas deste dom aos casais que o desejarem.  

INTRODUÇÃO 

1.  NECESSIDADE E IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO     
                       NAS  ENS 
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        A “formação” tem por finalidade accionar este processo de transmissão: o 
testemunho desse carisma. 
 

 

 
 

         A formação nas ENS deve dar uma resposta aos casais que desejam aprofundar a 
sua fé e prosseguir a sua santificação no matrimónio.  

         As ENS desejam responder às seguintes necessidades : 

• FÉ e VIDA : Aprofundamento da vida de fé e de temas ligados à vida do casal, 
à família, à Igreja e à sociedade. 

• MÉTODO ENS : Conhecimento e aplicação concreta da pedagogia das ENS. 

• SERVIÇO : Apelo, apoio e formação dos casais e das equipas de serviço que 
acompanham as missões necessárias à vida do Movimento.  

         O nosso fundador, padre Caffarel, afirmou várias vezes: “ O essencial é ir ao 
encontro de Cristo. A finalidade das ENS é conhecer melhor Deus, para melhor O 
servir e amar”. 

          O primeiro motor da formação é o Espírito Santo. Os casais são chamados a 
acolher o Espírito e a deixar transformar as suas vidas. As sugestões da pedagogia END 
servem para acompanhar e concretizar a abertura ao Espírito, procurando, com os outros 
casais, o caminho para a santidade.  

   A vida de equipa sobre os seus diferentes aspectos, o pôr em prática os pontos 
concretos de esforço e os momentos de encontro comunitário são também ocasiões de 
formação dos casais. Constituem uma verdadeira escola de discípulos de Cristo2.     

           Por todas estas razões, na formação não se deseja propor um ensino académico 
recebido do exterior, frio e desfasado do concreto da vida das equipas. 

   Trata-se, pelo contrário, de uma formação que ajuda e acompanha os casais no 
caminho da espiritualidade conjugal, a partir dos métodos propostos pelo Movimento.  

 

 

          2. OBJECTIVOS E MODELO DE FORMAÇÃO       

 

            « Sendo as ENS um Movimento de espiritualidade, o seu único objectivo é 
ajudar os seus membros a aprofundar a sua espiritualidade conjugal, permitir-lhes 
encontrar a via para a santidade e um caminho de conversão nas pequenas 
comunidades da Igreja ». 3 

                                                 
2 ENS, «O segundo fôlego », Lourdes 1988: «Descobrir a presença do Senhor no seio do casal é viver a caridade fraterna com os 
outros casais: isto é, o que propõem as ENS, eis como  devem dar graças a Deus e levar o seu testemunho ao mundo». 
3
 ERI, A Responsabilidade nas Equipas de Nossa Senhora, Maio 1993. 

2. OBJECTIVOS E MODELO DA FORMAÇÂO 

  2.1  FIO CONDUTOR 

  1.1  UMA FORMAÇÃO - ACOMPANHAMENTO 
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          A organização da formação - acompanhamento das ENS deve responder a uma 
certa coerência e tomar em consideração a continuidade e a gradualidade que existe na 
vida dos casais e das equipas.           

         O fio condutor da formação nas ENS é um eixo dinâmico que faz a ligação entre 
todos os tipos de formação. Este fio condutor deve fazer com que os casais possam 
aprofundar a sua espiritualidade conjugal duma forma coerente, permanente e 
progressiva, no caminho para a santidade.        

        A formação – acompanhamento das ENS articula-se em dois níveis : 

• NIVEL GERAL: referente ao acompanhamento no aprofundamento da fé.     
            Este nível é comum a todos, homens e mulheres : A vocação ao amor.  
             A vocação do casal cristão é um apelo a viver o amor conjugal na fé, na 

esperança e na caridade. 

• NIVEL ESPECÍFICO das ENS : referente à vida da equipa. 

                     -  Acompanhamento à aplicação da pedagogia das ENS. 

                     -  Cultivar o espírito de serviço no Movimento.  

         Estes dois níveis confluem num caminho de santidade da pessoa e do casal. 
 

 

 

 

         Aos casais que desejam seguir um caminho de santidade, o Movimento das ENS 
propõe portanto estes dois níveis de acompanhamento: um nível geral e um nível 
específico. 

        Os objectivos a atingir são: 

A. NIVEL GERAL: AJUDAR A APROFUNDAR A VIDA DE FÉ  

         A actividade de formação das ENS deve ajudar os cônjuges a viver em casal a sua 
vida de fé, levando-os ao encontro com Cristo : 

• Escutar, conhecer e meditar em conjunto a PALAVRA, viver em plenitude a 
riqueza dos Sacramentos, e particularmente do sacramento do matrimónio. 

• Discernir, no Espírito Santo, os sinais dos tempos, procurar viver o espírito do 
EVANGELHO, e a estar sempre mais em comunhão com a Igreja. 

• Participar activamente, em casal, na vida da IGREJA e a actuar de uma forma 
aberta e dinâmica no mundo. 

B. NIVEL ESPECÍFICO 

B 1. ACOMPANHAR A PRÁTICA DA PEDAGOGIA DAS ENS 

        A actividade de formação das ENS ajudará particularmente o casal a : 

• Descobrir e viver o carisma das ENS, apoiando-se na CARTA, cimento e 
alicerce do nosso Movimento, insistindo depois na sua mística e missão. 

  2.2  OBJECTIVOS 
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• Compreender o valor do compromisso em casal. 

• Aprofundar a pedagogia nos seus mais variados aspectos e descobrir a sua 
riqueza. 

• Abrir-se à relação pessoal e partilhar a sua forma de seguir Cristo com os 
outros casais da equipa e do Movimento, oferecendo e aceitando a entreajuda 
com simplicidade e humildade. 

B 2. CULTIVAR O ESPÍRITO DE SERVIÇO NO MOVIMENTO  

          Em todas as fases da formação, é necessário desenvolver o espírito de serviço, 
primeira expressão do amor, nas suas diversas formas para : 
 

• Estimular cada casal a contribuir de forma activa e criativa na vida da Igreja, 
segundo os seus dons específicos. Isto significa aprender a estar disponível 
para servir as ENS. No cumprimento deste serviço, os equipistas devem 
descobrir que tudo o que receberam do Movimento deve ser colocado ao 
serviço da Igreja Universal. 

• Acompanhar de uma forma particular os casais chamados ao serviço do 
Movimento; isto é, ajudá-los a compreender o valor deste serviço e apoiá-los 
na sua acção concreta. 

 

 

 

 “As ENS são uma escola de formação permanente para os casais. Não  se 
trata  apenas de  aprofundar  os  conhecimentos da nossa fé, mas de praticar o 
discernimento humano cristão, que faz actuar tanto a razão como o coração na 
procura de uma coerência mais estreita entre a fé e a vida.”                                                                           

                                                                                            (O Segundo Fôlego,1988) 
 

A formação apoia-se nos documentos das ENS e nos documentos da IGREJA e 
esforça-se sobretudo de os reconduzir à sua origem comum – a Palavra de Deus. 

A formação nas ENS não é somente uma formação « ad intra » que fica no interior 
do casal que a recebe, mas também uma formação « ad extra », orientada através da 
caridade que liberta o casal e contribui para a partilha e para a ajuda mútua (material, 
espiritual e de vida). 

A formação nas ENS é permanente, pois acompanha os casais nas diversas fases 
da sua vida. 

As características desta formação são as seguintes: 

 
A. UMA FORMAÇÃO ESPIRITUAL 
 

Toda a formação é acima de tudo espiritual. O nosso caminho nas equipas deve 
ser antes de tudo espiritual., isto é, como se disse anteriormente, orientado para Cristo.É 

  2.3  MODELO DE FORMAÇÃO 
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Cristo que é o nosso fim, Ele é o centro da nossa vida. É o nosso guia e nosso pastor. 
Tudo o que fazemos está centrado Nele, como diz S. Paulo: “ Já não sou eu que vivo, é 
Cristo que vive em mim.” (Gal 2,20) 

 

É preciso sempre lembrar que tudo o que somos, tudo o que fazemos, não é nada 
face a Ele. É, por isso, que nestas formações o papel do Conselheiro Espiritual é 
essencial. Nenhuma formação deve ser realizada sem a presença dum Conselheiro 
Espiritual para marcar bem a importância do espiritual nas formações. 

 

B. UMA FORMAÇÃO ENCARNADA NA REALIDADE 

          Esta formação deve interpelar e ajudar cada um a discernir a vontade de Deus 
sobre o casal e sua família 4. Isto não será possível por uma simples transmissão de 
conteúdos, mas deve-se mostrar pelo testemunho e pela permuta de experiências como a 
vocação ao amor está encarnada na realidade da nossa vida.  

Todos os momentos de formação (jornadas, sessões, encontros) devem realizar-
se, tendo como modelo a reunião de equipa, criando-se um forte ambiente de oração, de 
partilha e de permuta de experiências. 

 

C. UMA FORMAÇÃO EXPERIMENTAL  

Trata-se de um modelo de formação do tipo « experimental – existencial »  

Nesta formação, a prioridade é sempre dada à relação interpessoal, sem esquecer 
a transmissão de conteúdos. Deve-se superar a imagem do «formador - professor» que 
organiza uma série de actividades de grupo.  

           Esta formação apoia-se sobre a dinâmica da reunião de equipa, durante a qual os 
casais partilham não somente os seus conhecimentos, mas também a sua experiência. É, 
portanto, um lugar de renovação da vida espiritual de cada um. A equipa passa por 
diferentes fases no seu crescimento espiritual e é necessário que lhe sejam propostas 
ajudas apropriadas para cada uma dessas fases. 

           São necessários mais testemunhos do que mestres. A formação é baseada nos 
testemunhos pessoais dos formadores e animadores. Estes não transmitem conteúdos 
estranhos à sua própria vida conjugal e de família. Os próprios casais transformam-se em 
guias para os outros casais, pelo testemunho autêntico da sua forma de viver 
quotidianamente a sua vocação.  

 

D. UMA FORMAÇÃO FLEXÍVEL E GRADUAL 

A formação deve poder adaptar-se a: 

•  Diferentes etapas da vida.  

•  Diferentes níveis de cultura. 

•  Diferentes culturas e formas de viver a fé. 

                                                 
4 END, «O segundo fôlego », Lourdes 1988: « Esta formação interpela-nos, ajuda-nos a interpretar os designios de Deus sobre o 
nosso casal e convida-nos a ajustar a nossa vida conjugal, familiar e profissional aos valores do Evangelho, fazendo-nos 
compreender o sentido cristão do trabalho do homem e da mulher no plano de Deus ». 



  Equipa Satélite da Formação 

 

10 

 

           A formação deve ser gradual e paciente. Tendo sempre em conta o essencial, a 
formação deve respeitar o tempo necessário ao percurso de cada casal. 

E. UMA FORMAÇÃO INTERNACIONAL            

          O Movimento é internacional e vive numa perspectiva de comunhão. Para isso, as 
ENS propõem uma linha directriz e grandes eixos de reflexão. Estes eixos têm por 
finalidade ajudar os casais a viver melhor a pedagogia e o espírito da Carta, de maneira 
dinâmica, caritativa e fiel, privilegiando sempre a Unidade do Movimento.  

          Deve-se evitar todo o radicalismo que tende a uniformizar, a diluir, a eliminar as 
particularidades de cada cultura. Deve-se também evitar uma diversificação excessiva 
que isolaria e afastaria essas equipas do resto do Movimento, tornando-as estranhas 
entre si, com o risco de haver um empobrecimento geral.  

 
 

 

 

          « As Equipas de Nossa Senhora oferecem aos casais um caminho que lhes 
dá, para cada etapa da sua vida, os meios adequados para poder realizar um 
verdadeiro encontro com o Senhor e para poder empenhar-se em segui-Lo » 

                                                                                                  (O Segundo Fôlego, 1988)   
 

           É por esta razão que o Movimento deve promover a formação e acompanhar cada 
casal na descoberta e no desenvolvimento da sua própria vocação. 

          O Plano de Formação compreende três categorias de formação : 

• Formação INICIAL : fase de « iniciação à vida » das ENS.  

• Formação PERMANENTE : fase de “vida em equipa”.  

• Formação ESPECIFICA : fase de preparação para as”missões de serviço”.         

           Deve-se assegurar uma continuidade entre a Formação Inicial e a Formação 
Permanente, pois elas sucedem-se no tempo. 

            A Formação Específica aplica-se a um universo limitado de casais, em função dos 
serviços que asseguram. 

           O Plano de Formação é apresentado também nos gráficos constantes do anexo 1. 

            Foram elaboradas fichas de formação para cada sessão/encontro de formação, 
que fazem parte de documentos próprios. Os objectivos gerais e as regras de utilização 
destas fichas sã apresentadas no anexo 2. 

 

 

  

3. TIPOS DE FORMAÇÃO 
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Princípios Gerais 

          A formação inicial apoia-se no testemunho. Visa transmitir o projecto do Movimento,  
aprofundando pela entreajuda em equipa, o sentido do Sacramento do Matrimónio e 
apresentando-o como um caminho de amor, de felicidade e de santidade.   

A formação inicial deve ter sempre em conta os princípios e os objectivos mais 
importantes da pedagogia das ENS, essenciais à unidade do Movimento. 

As técnicas utilizadas, a pedagogia empregue e os documentos utilizados devem 
adaptar-se ao local, à cultura e à dimensão histórica particular, que está sempre em 
evolução permanente. 

          Nesta formação inicial, está também incluída a integração das novas equipas no 
Movimento.  

        Os principais objectivos desta formação são: 

• Formar os casais na pedagogia das ENS e ajudá-los a seguir as suas 
propostas. 

• Apoiar os casais que caminham no sacramento do matrimónio, através da 
experiência de vida duma pequena comunidade, a equipa. 

• Criar espírito de equipa, através da entreajuda. 

          Embora a Difusão e a Informação sejam actividades fundamentais nas ENS, não se 
devem considerar como tipos de formação, mas apenas como actividades indispensáveis 
que precedem a pilotagem. De qualquer forma, a preparação dos Casais Informadores 
será tratada no capítulo sobre a formação específica. 

         No entanto, todos os casais, e cada um em particular, devem estar sensibilizados 
para o seu importante papel na difusão do Movimento. A difusão é tarefa de todos. 

Tipos de Formação 

• PILOTAGEM 

• ENCONTRO DAS EQUIPAS  NOVAS 
 
 

Objectivos de cada tipo de Formação   
                                                                        
1. PILOTAGEM                                                                                                                        

          Esta etapa de formação é fundamental e indispensável. É o período inicial da vida 
em equipa, tendo como finalidade transmitir aos casais e ao conselheiro espiritual os 
conhecimentos de base sobre a vida das ENS,  sua pedagogia e organização, segundo a 
Carta e com a ajuda de um casal piloto.                                                                                                      
           

         Os objectivos específicos da pilotagem são : 

  3.1  FORMAÇÃO INICIAL 
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• Desenvolver a relação com Deus, a nível pessoal, de casal e em equipa. 

• Permitir o aprofundamento do sacramento do matrimónio e do amor no 
casal. 

•   Transmitir e promover a experiência da pedagogia das ENS. 

• Praticar a vida comunitária em equipa, através do acolhimento, da oração, 
da partilha e da entreajuda. 

• Estimular a integração da equipa no Movimento. 

          A pilotagem tem como suporte os “cadernos de pilotagem” (entre 10 e 15, 
consoante cada SR/RR), que contêm as orientações e os conteúdos a tratar em cada 
mês. Assim, a pilotagem pode durar entre 1 e 2 anos. 

          O ritmo e a duração da pilotagem variam segundo o grau, mais ou menos profundo, 
do conhecimento e da adesão dos casais à proposta do Movimento, em referência à sua 
Carta. 

           Se, durante a pilotagem, o casal piloto considerar que é necessário melhorar os 
conhecimentos catequéticos dos casais, ele deve apresentar ao Sector uma proposta de 
prolongamento da pilotagem, para permitir o estudo de um tema que ajude a equipa 
nesse sentido. Em todos os casos, o casal piloto deve acompanhar a equipa até ao fim da 
pilotagem. 

           As Supra-Regiões têm à sua disposição um documento “O Casal Piloto” bem como 
as “Fichas de Pilotagem”, aprovadas pela ERI.  

Estas fichas contêm os assuntos que devem ser considerados na elaboração dos 
“cadernos de pilotagem” e devem ser utilizadas segundo as necessidades específicas de 
cada Supra Região ou Região ligada directamente à ERI. 

A pilotagem das equipas é assegurada pelo Sector, mas cada Região deve estar 
sempre informada da evolução das pilotagens em curso. Com efeito, é uma fase essencial 
para a vida futura das equipas e à sua integração no Movimento.  

         « A formação específica à espiritualidade conjugal e aos métodos 
fundamentais das Equipas de Nossa Senhora são efectuados com a ajuda de um 
casal piloto. É preciso que a pilotagem siga um esquema de base comum a todo o 
Movimento, a fim de garantir que as Equipas de Nossa Senhora, como Movimento 
supranacional, se desenvolvam sobre as mesmas bases»  
                                                                                                     (O Segundo Fôlego, 1988) 

 

2 . ENCONTRO  DE  EQUIPAS  NOVAS 

          Este encontro dirige-se principalmente aos casais das equipas que terminam a 
pilotagem ou que a concluíram há pouco tempo. Durante um fim-de-semana, os casais 
têm a oportunidade de esclarecer todos os pontos da pedagogia das ENS, adquirindo ao 
mesmo tempo uma visão completa do Movimento.  A participação necessária e 
recomendável. 

            Os objectivos específicos são os seguintes : 

• Proporcionar a ocasião de um encontro com o Senhor, em casal e em 
equipa. 



  Equipa Satélite da Formação 

 

13 

 

• Promover o encontro com outras equipas.  

• Fazer uma revisão e sistematização da pedagogia das ENS duma forma 
estimulante.  

• Celebrar o compromisso em casal e em equipa. 

• Celebrar com alegria o acolhimento e a integração das novas equipas no 
Movimento. 

         Estes encontros devem ter a participação de cerca de 30 casais e devem ser 
animados por uma equipa de formadores com o perfil adequado a este tipo de formação. 

          Num grande número de Supra Regiões, este tipo de formação, que marca o fim da 
pilotagem das equipas, existe já com resultados bastante positivos. 

        « Depois da pilotagem, uma sessão de formação inter-equipas ajudaria a 
consolidar, com outros casais, o que foi apreendido e assimilado»  

                                                                                                 (O Segundo Fôlego, 1988) 

 

 

 

 

Princípios Gerais 

A formação permanente propõe-se acompanhar e apoiar os casais das ENS no seu 
caminho para a santidade, durante as diferentes etapas da sua vida. 

Esta formação realiza-se de três formas fundamentais: 

     A)    Pela vida quotidiana em casal, que é um caminho para a santidade 

     B)    Pela vida da equipa, com a entreajuda dos casais. 

C)   Pelas sessões de formação e pelos encontros comunitários (Sector, 
Região, Província, Supra Região, Internacional). 

A)      O matrimónio é a obra-prima de Deus, com uma alma que é o amor. Para viver a 
fidelidade em casal, é necessária a ajuda do Senhor. 

         É indispensável incentivar a espiritualidade do casal, pela oração pessoal, a oração 
conjugal, a entreajuda conjugal quotidiana, o dever de se sentar, a regra de vida, o retiro 
anual e a vida sacramental. 

         Assim, no matrimónio, marido e mulher ajudam-se mutuamente a progredir no 
caminho para a santidade, tirando o melhor partido das diferenças e complementaridades 
do seu cônjuge. 

. 

B)      A vida de equipa é formadora em si mesma. Na equipa, os casais e o Conselheiro 
Espiritual partilham o seu caminho e formam-se mutuamente. Os momentos mais 
significativos desta formação espiritual são o retiro espiritual, o estudo do tema, a partilha 
e a oração pessoal, conjugal e em equipa. 

         O retiro espiritual é um encontro em casal e do casal com Deus. O retiro dá 
oportunidade aos casais de deixar, durante dois ou três dias, o ritmo normal de uma vida 

  3.2  FORMAÇÃO PERMANENTE 
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sobrecarregada e agitada para reflectir, retomar o fôlego, readquirir as forças. É um oásis 
no deserto, onde se pode beber a água fresca do Espírito. 

É importante escolher o tema de estudo de uma forma colegial na equipa, pois ele 
deve inserir-se e responder à situação própria dos casais. Deve ajudá-los a superar certos 
acontecimentos específicos da sua vida, através duma reflexão comum. Uma escolha 
correcta permitirá aos equipistas alargar o seu horizonte à dimensão do Movimento, da 
Igreja e do mundo a que somos todos chamados a servir.   

A partilha tem também um valor formativo importante, pois permite verificar o 
caminho do casal e partilhar em equipa as dificuldades e progressos já realizados. É o 
momento onde, à luz da experiência comum, cada um se enriquece com a experiência 
dos outros e compreende melhor o verdadeiro sentido dos pontos concretos de esforço.  

A oração representa, enfim, a experiência formativa por excelência, pois, perante 
Deus, na sua própria verdade, cada um se abandona à Sua vontade e se deixa 
transformar profundamente. A reunião de equipa deve ser uma pequena escola de 
oração, pelo que se deve prestar uma grande atenção para que a oração seja simples, 
sincera e espontânea. 

C)      As Sessões e os Encontros de Formação, organizados pelos Sectores,  Regiões, 
Províncias e Supra Região, constituem  tempos de formação. Durante estas 
sessões/encontros, a formação não se pode limitar a lições académicas. Com efeito, as 
conferências dadas por especialistas são integradas num contexto de reflexão geral, de 
oração, de testemunhos e de permuta de experiências. É, por vezes, ocasião de 
aprofundar vários aspectos da pedagogia, ou de apresentar elementos úteis a um melhor 
conhecimento do património da fé e do mundo actual. Assim, os casais serão ajudados na 
compreensão do caminho onde Deus os chama. 

          Sempre que possível, é importante que estes encontros mantenham a estrutura da 
reunião de equipa, com um momento de oração comum, de escuta de testemunhos ou 
duma comunicação, e um tempo onde os casais permutem os seus pontos de vista sobre 
um assunto, à luz da sua experiência. Assim, o conhecimento entre casais de diferentes 
equipas encontra-se facilitado. Por outro lado, permite fazer circular as ideias e as 
experiências., enriquecendo todos. Na organização destes encontros é desejável chamar 
ao serviço  o número máximo de equipistas, para que tomem consciência que o serviço é 
necessário, normal e gratificante. 

         Em complemento destes três elementos fundamentais que participam na formação 
dos casais, vários outros meios podem favorecer a permuta das ideias e das experiências. 

• Carta mensal, bi ou tri-mestral, anual, etc. 

• Site Web 

• Temas de Estudo 

• Documentos das ENS 

• Orientações das ENS 

• Escolas de oração, etc. 

          No entanto, não se deve esquecer que a experiência que forma em profundidade é 
sobretudo a que se realiza durante um encontro pessoal e na permuta directa de 
testemunhos. 
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           A elaboração dos projectos de actividades para o ano seguinte pelas equipas das 
Supra Regiões, Províncias, Regiões ou Sectores é um momento muito importante. Não se 
deve abandonar os caminhos que se revelaram eficazes no passado, mas é também 
muito importante que estejamos atentos aos «sinais dos tempos » para modificar o 
programa, se isso for útil para os casais.  

É o momento de praticar a colegialidade e de escutar as vozes e as necessidades 
mais profundas e urgentes dos casais no seu caminho  para a santidade. 

Não é suficiente « aprofundar os conhecimentos da nossa fé, se não 
praticarmos o discernimento humano e cristão, pondo em competição o coração e a  
razão, numa procura de coerência mais estreita entre a fé e a vida »  

                                                                                          (O Segundo Fôlego, 1988) 

           
            Com efeito, este discernimento alimenta-se em fontes diversas que podem ajudar 
as equipas a amadurecer ao longo do seu percurso. 

Os principais objectivos da formação permanente são : 

• Aprofundar a vida espiritual, isto é, a vida com o Senhor, no seio das ENS. 

• Aprofundar as dimensões litúrgica, catequética e missionária da vocação das 
Equipas de Nossa Senhora: “O matrimónio é um caminho de Santidade” 

• Promover o conhecimento do carisma, da mística e da pedagogia das ENS, 
para que os casais possam viver melhor o seu sacramento do matrimónio. 
 

• Aprofundar os temas sobre a vida do casal, a família, a Igreja e a  sociedade, 
tentando discernir, com a ajuda do Espírito Santo, os sinais dos tempos. 

• Incentivar os casais para a missão no Movimento e na Igreja. 

 

 Etapas de Formação 

 A Formação Permanente no seio das ENS diferencia-se em função das três 
etapas, que caracterizam a vida das equipas a partir do fim da pilotagem  

• Etapa  « Equipas em Caminho » : depois da pilotagem,  as equipas 
começam o seu caminho. É um percurso caracterizado por temas adaptados 
à consolidação inicial da equipa, não sendo necessário que  coincidam com 
os temas de estudo anuais. A reflexão envolve os principais aspectos do 
amor conjugal, da vida de fé, pessoal e em casal, e da pedagogia das ENS . 
Duração : 3 / 4 anos 

• Etapa  «Equipas em Movimento» : durante esta etapa, com uma duração 
de 3 / 4 anos ( portanto, 6 /8 anos depois do Encontro de Equipas 
Novas), a escolha dos temas de estudo anuais pertence livremente às 
equipas. Graças a estes temas, à partilha e ao pôr em comum, os casais  
prosseguem o seu caminho sobre a vocação das equipas :             
“Matrimónio , Caminho de Santidade” e à sua repercussão na sua vida 
pessoa,l sua vida de casal, sua vida familiar, etc,…Os casais continuam a 
viver na fidelidade à Carta das ENS. 
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“Vocação e Missão” são indissociaveis: 

    - Vocação: Dever dos santos. Manter como primeiro objectivo a via para a 
santidade. Ser santo, é viver com Jesus Cristo. A união a Cristo é a 
prioridade. 

     - Missão: Reflectir igualmente aos apelos à missão, recebidos do Senhor. 
Os apelos do Senhor são numerosos. “ A messe é abundante e os 
operários são poucos” (Mt 9,37). Devemos ser sal da terra e fermento 
na massa. Cada um tem uma personalidade própria e talentos 
diferentes, Esta diversidade, vivida num espírito de comunhão, dá lugar 
a permutas no seio da equipa durante o pôr em comum e produz um 
forte incentivo. 

 

• Etapa «Novo Fôlego» : a equipa, depois de alguns anos, pode sentir a  
necessidade de se revificar ou de voltar às origens do seu compromisso para 
se projectar no futuro, renovando-se.  

 Para cada uma destas etapas, as SR/RR deverão identificar os meios de formação 
adaptados ao caminho a percorrer. Os Encontros de Formação Permanente deverão ser 
orientados por equipas de formadores-animadores, coordenados a nível da Província ou 
da Região, em função das necessidades e  hábitos locais.   

Está ainda previsto que no fim de cada etapa haja um Encontro, com a 
designação correspondente. Estes encontros são destinados a toda a equipa, convidada 
a parar e a reflectir, a examinar o caminho percorrido, a trocar experiências com outras 
equipas, a fazer propostas e a aceitar compromissos para prosseguir o caminho.  

 Os encontros propostos são os seguintes : 

•  ENCONTROS DE FORMAÇÃO:  

- Equipas em Caminho  (Fé e Vida) 

- Equipas em Movimento   (Vocação e Missão) 

                          -     Encontros  « Novo Fôlego »  (Novo impulso da equipa) 

Objectivos de cada Encontro 

Os Encontros de Formação são destinados às equipas que já fizeram um caminho 
no Movimento. O seu objectivo geral é propor aos equipistas um período de 
aprofundamento da sua fé cristã e de melhor conhecimento do Movimento. Estes 
encontros devem ser considerados como fundamentais e indispensáveis para a formação 
dos casais.  

           Repartem-se por três níveis, para permitir um aperfeiçoamento por etapas 
sucessivas, o que se torna mais didáctico e mais eficaz. 
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1  –  Equipas em Caminho ( Fé e Vida ) 

           Destinada às equipas que acabam de terminar a pilotagem e passam por uma fase 
de consolidação. 

Os objectivos específicos são os seguintes: 

•    Aprofundar  a comunicação com o Senhor, em casal e em equipa. 

•    Reflectir sobre o percurso realizado em casal e em equipa, no sentido de o 
melhorar. 

•    Aprofundar o carisma e a pedagogia  (Orientações de Vida, Pontos 
Concretos de Esforço  e Vida de Equipa) do Movimento. 

•    Ajudar os casais a tomar consciência dos seus talentos e a testemunhar a 
sua vida conjugal. 

•    Incentivar os casais a aprofundar a espiritualidade conjugal pela 
descoberta do pensamento do Padre Caffarel. 

•    Permutar as experiências vividas em casal e em equipa. 

 
2 – Equipas em Movimento ( Vocação e Missão ) 

Nesta fase, a formação concentra-se em temas sobre a vocação e a missão. O 
objectivo geral desta formação é por um lado aprofundar a vocação das ENS e por outro 
lado ajudar os equipistas a tomar consciência de que os talentos recebidos como casal 
devem ser reconhecidos e postos em prática, respondendo ao apelo do Senhor. O 
Espírito chama os cristãos leigos a ser “sal da terra”,  a escutar as necessidades da 
sociedade em que vivem e a tomar as medidas adequadas. 

Os objectivos específicos são os seguintes: 

•   Aprofundar ao conceito de Vocação das ENS (Matrimónio: Caminho de 
Santidade) e prosseguir no caminho já realizado. È preciso continuar o 
esforço empreendido no decurso do período anterior. 

•    Aprofundar o conhecimento sobre o carisma, a mística e a pedagogia das 
ENS e sobre o pensamento do Padre Caffarel. 

•   Compreender que cada casal traz em si mesmo, pela Graça de Deus, um 
dom de amor feito à imagem de Deus, que o compromete a ser “sal da 
terra”. 

•    Compreender que o verdadeiro amor é fecundo e que deve naturalmente 
comunicar-se e difundir-se. Cada casal é incentivado a reflectir sobre a sua 
própria missão de amor no seio da família, no Movimento, na Igreja e no 
mundo. 

3 -  Encontros “ Novo Fôlego ” ( Novo impulso da equipa)  
             

          Por vezes na vida duma equipa, como na vida conjugal, perde-se o impulso inicial. 
Por isso, é necessário recomeçar, partir de novo. O Encontro “Novo Fôlego” oferece a 
possibilidade à equipa, no seu conjunto, de reflectir sobre o seu percurso e sua evolução 
futura, com o fim de se renovar.  
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    Os objectivos deste Encontro são : 

•   Parar para observar a evolução da vida de equipa, a fim de evitar a rotina. 

•   Mostrar a necessidade de conversão em casal e em equipa. 

•   Constituir equipa sob o olhar de amor do Senhor. 

•   Reforçar a coesão da equipa.  

•   Renovar o carisma fundador e o dinamismo da equipa pelo retorno às 
fontes. 

 

 

Princípios Gerais 
           Estas formações têm por objectivo a preparação dos casais chamados a servir o 
Movimento, como responsáveis ou como formadores. Esta formação é necessária para os 
casais que vão cumprir uma missão ou assumir uma responsabilidade. Cada formação 
específica tem por finalidade acompanhar e apoiar os casais chamados a um determinado 
serviço no Movimento.  

          A cada serviço deve corresponder uma acção de formação, sem esquecer alguns 
princípios de base: 

• Toda a responsabilidade é antes de tudo espiritual, quer dizer, recebida do 
Senhor. Respondemos “Sim” a um apelo. Somos as mãos, a boca e os pés do 
Senhor. 

•     Uma responsabilidade de casal: Os equipistas são chamados ao serviço, em 
casal. Esforçam-se por utilizar todas as suas qualidades para serem fiéis à 
missão recebida, desempenhando-a com rigor mas também com criatividade. O 
discernimento, as decisões, as acções concretas a desenvolver são partilhados 
em casal, devendo ser preparadas e discutidas durante o “dever de se sentar”, 
num clima de escuta e de oração. 

•     A colegialidade: Em qualquer tipo de serviço, a análise dos problemas, o 
discernimento e as decisões não devem ser confiadas a um casal “leader”, mas 
devem ser partilhadas em colegialidade. O casal que assegura um serviço não o 
exerce como um poder, mas deve fortalecer a unidade com os outros casais.  

                É necessário conceber a colegialidade no seu sentido horizontal e no seu 
sentido vertical. As opções são tomadas com a respectiva equipa de serviço 
(Sector, Região, Província, Supra Região), mas os assuntos mais importantes e 
difíceis são abordados, duma forma fraterna, com os níveis de responsabilidade 
superior. 

•     A alternância: Um casal que cumpre um serviço deve ter consciência que um 
outro casal, depois dele, terá a responsabilidade pelo mesmo serviço. Este casal 
terá, de certo, uma sensibilidade diferente. A rotação dos serviços ( 3 a 5 anos) 
garante uma visão mais vasta e permite o enriquecimento da  comunidade ENS  
com os dons de cada um. 

  3.3  FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
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          Os principais objectivos desta formação são: 

• Esclarecer os casais sobre o espírito de serviço e de responsabilidade. 

• Desenvolver a missão apostólica e evangelizadora de um casal das ENS. 

• Transmitir os conhecimentos específicos necessários às tarefas a cumprir e 
enquadrar os meios de acção, de forma a preservar o espírito e a unidade do 
Movimento. 

           A formação deve ser proposta no começo do serviço, sempre que possível. 

            A própria participação nas equipas de serviço (Sector, Região, Província, Supra-   
-Região) deve ser também ocasião de formação. No entanto, é preciso evitar que as 
equipas de serviço se limitem a ser local de troca de informações ou de pura organização 
de actividades. 

Tipos de Formação 

         A relação que se segue é apenas uma referência dos diferentes tipos de formação 
possíveis neste domínio. Cada Supra Região ou Região desenvolverá aqueles que lhe 
parecerem mais adaptados ao seu contexto particular.  

          Os principais tipos são:  

FORMAÇÃO DE CASAIS PARA A INICIAÇÃO E LIGAÇÃO  

• Sessões de Formação de Casais de Informação  

• Sessões de Formação de Casais Pilotos 

•  Sessões de Formação de Casais de Ligação  
 

FORMAÇÃO DE CASAIS  RESPONSÁVEIS 

• Sessões de Formação de Casais Responsáveis de Equipa  

• Sessões de Formação de Casais Responsáveis de Sector 

•  Sessões de Formação de Casais Responsáveis de Região  
 

REUNIÃO DE INFORMAÇÃO E ENCONTROS PARA CONSELHEIROS ESPIRITUAIS  

 ENCONTRO  DE FORMADORES  

• Sessões de Preparação das Equipas de Formadores/Animadores para : 

      -  Encontro de Equipas Novas 

      -  Encontros de Formação Permanente 

� Encontro “ Equipas em Caminho – Fé e Vida ” 

� Encontro “ Equipas em Movimento – Vocação e Missão ” 

� Encontro “ Novo Fôlego – Novo impulso da equipa ”        

• Sessões de Preparação das Equipas Itinerantes de Formação   
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Objectivos de cada tipo de Formação 

1. FORMAÇÃO DE CASAIS PARA A INICIAÇÃO E LIGAÇÃO   

         Estas formações devem ser feitas antes do início do serviço: 
 

1. a. Sessões de Formação de Casais de Informação  

          É necessário e recomendável preparar bem os casais de informação. Com efeito, 
no decurso da reunião de informação, que é o primeiro contacto com os casais que 
querem entrar nas ENS,  estes casais serão portadores da imagem e do espírito do 
Movimento. 

          Esta formação deve ser feita ao nível do Sector ou Região, para ser mais flexível e 
adaptável às realidades e necessidades locais. 

          Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Apresentar os conceitos gerais da pedagogia da Informação, da Difusão e da 
Expansão do Movimento. 

• Reflectir sobre a missão e o espírito do Casal de Informação. 

• Apresentar e estudar a forma e os conteúdos de uma reunião de informação.  

          Um documento “O Casal Informador”, aprovado pela ERI, está à nossa disposição 
 

1. b. Sessões/ Encontros de Formação de Casais Pilotos 

A pilotagem de uma equipa é das missões mais importantes e também das mais 
gratificantes que o Movimento pode confiar a um casal. Com efeito, este casal vai ajudar 
uma equipa a começar um projecto de vida em comunidade e a praticar a pedagogia das 
ENS. Graças a esta vivência, a equipa poderá descobrir que o matrimónio é um caminho 
de amor, felicidade e santidade. 

A Sessão de Formação é destinada a preparar bem os casais pilotos para a sua 
missão e é, portanto, fundamental e indispensável.  

           Os objectivos específicos são os seguintes : 

• Reflectir sobre a missão e o espírito do casal piloto. 

• Apresentar os conceitos gerais da pedagogia e da organização da pilotagem. 

• Reflectir e assimilar os conceitos fundamentais da informação, da pilotagem 
e da ligação ao Movimento. 

           Deve-se organizar de tempos a tempos Encontros de Casais Pilotos que já estão 
ao serviço, a nível de Supra Região ou Província. Estes Encontros visam aglutinar os 
casais, através de momentos fortes de oração, permuta de experiências e dificuldades e 
por uma formação específica sobre o serviço que estão a desempenhar. 

           É uma forma de acompanhar os casais pilotos nas suas actividades concretas, 
transmitindo-lhes as orientações mais importantes sobre a pilotagem. Ao mesmo tempo, a 
Supra Região receberá dos casais pilotos informações sobre a forma como vivem o seu 
serviço e as principais dificuldades que encontram.           

           Um documento “ O Casal Piloto”, aprovado pela ERI, está à nossa disposição. 
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1. c. Sessões de Formação de Casais de Ligação 

           A ligação é a tarefa mais apostólica, mais evangelizadora e mais importante para 
criar a comunhão entre os casais e constituir as comunidades. É a ligação que faz do 
Movimento uma « Equipa de Equipas ».      

           A ligação é indispensável para a construção de um espírito de comunidade e de 
unidade, para dar o sentido de pertença ao Movimento e de fidelidade aos objectivos e ao 
carisma fundador. 

           De todas as ligações existentes no Movimento, a mais importante é aquela que é 
realizada entre o Sector e as suas equipas. 

           O Casal de Ligação deve lembrar aos responsáveis das equipas que liga a sua 
própria missão. 

           É por isso que a formação dos casais de ligação dos Sectores é fundamental e 
indispensável para o bom funcionamento das equipas. 

          Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Fornecer e debater um conjunto de conceitos sobre a pedagogia da ligação. 

• Reflectir sobre a missão e o espírito do casal de ligação e do responsável de 
equipa 

• Listar e discutir as responsabilidades e as tarefas do casal de ligação 

           Um documento “O Casal de Ligação”, aprovado pela ERI, está à nossa disposição. 
 

 
2. FORMAÇÃO DE CASAIS RESPONSÁVEIS 
 
2. a. Sessões de Formação de Casais Responsáveis de Equipa 

           Esta formação é necessária e recomendável e deve ser feita a nível do Sector, nas 
reuniões de arranque e de final do ano de trabalho, onde estão presentes os casais de 
ligação, que constituem a equipa de Sector, e são convidados os casais responsáveis de 
equipa.  

Deve insistir-se sobre o papel principal do Casal Responsável de Equipa, que é 
ajudar a progressão espiritual de cada um dos casais da sua equipa. 

No início do ano, deve ser sublinhado a importância das tarefas do casal 
responsável no funcionamento da sua equipa e a necessidade de ligação com o Sector. É 
graças aos casais de ligação, que as equipas se ligam ao Movimento. O casal de ligação 
deve estabelecer contactos pessoais com os casais responsáveis das equipas que liga. 
Devem ser transmitidas as informações e o programa anual das actividades do Sector. 

No final do ano, noutra reunião, deve fazer-se o balanço do percurso das equipas e 
das actividades do Sector. 

Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Reflectir sobre a missão e o espírito do Casal Responsável da Equipa. 

• Listar e discutir as responsabilidades e as tarefas do Casal Responsável de 
Equipa. 
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• Incentivar a ligação entre as equipas e o Sector, promovendo o 
conhecimento pessoal entre casal de ligação e os casais responsáveis das 
equipas que liga. 

As Supra Regiões/Províncias/Regiões devem organizar todos os anos Encontros 
de Casais Responsáveis de Equipa, onde a componente formação deve ter especial 
relevo. Estes Encontros visam dinamizar a acção dos casais responsáveis de equipa 
durante o ano, através de momentos fortes de oração, de permuta de experiências e por 
uma formação específica referente às tarefas que têm a cumprir. São também ocasião 
para transmitir as principais orientações do Movimento às equipas, através dos seus 
casais responsáveis. 

           Um documento “O Casal Responsável de Equipa”, aprovado pela ERI, está à 
nossa disposição. 

2. b. Sessões de Formação de Casais Responsáveis de Sector 

           O Sector é uma comunidade de equipas. Mais que uma estrutura, é constituído por 
casais, que põem os seus talentos e dons ao serviço do Movimento. 

          O Sector é o primeiro nível de uma comunidade maior, que são as ENS. É o 
coração da sua organização e animação. O papel principal do Sector é assegurar que a 
ligação entre as suas equipas se faz correctamente e promover o seu contacto com o 
Movimento. 

          Este tipo de formação deve ser realizado ao nível da Supra Região ou Província e é 
fundamental e indispensável ao bom funcionamento do Sector e das suas equipas.  

          Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Relembrar que todo o serviço nas equipas é acima de tudo espiritual e que a 
oração é o motor da sua acção. 

• Mostrar que o Sector é uma “comunidade de equipas”.  

• Conhecer a composição, organização e as funções duma Equipa de Sector. 

• Aprofundar os conceitos de “apelo ao serviço”, de colegialidade e do 
exercício da responsabilidade. 

• Apresentar o papel e as tarefas do Casal Responsável do Sector. 

• Dar as orientações e indicações práticas sobre a gestão do Sector. 

          De tempos a tempos, é importante realizar Encontros com as Equipas de Sector, a 
nível Supra Região ou Província, onde a componente formação deve ter especial relevo. 

          Estes Encontros visam, pela participação em momentos fortes de oração, de 
formação e de permuta de ideias e experiências com os casais das Equipas de Sector de 
outras Regiões, revelar a importância da animação, da ligação, da formação e da difusão 
no bom funcionamento dos Sectores e das suas equipas. 

           É também uma ocasião de reflectir e debater sobre a forma de viver a colegialidade 
e o exercício da responsabilidade nas actividades concretas do Sector e de transmitir as 
orientações do Movimento. 

          Um documento “O Casal Responsável do Sector”, aprovado pela ERI, está à nossa 
disposição.  
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2. c. Sessões de Formação de Casais Responsáveis de Região 

           A Região agrupa vários Sectores, em geral vizinhos, com a finalidade da 
entreajuda e da coordenação. É um lugar de comunhão e de comunicação entre os 
Sectores. 

A Região é o primeiro nível de responsabilidade, onde se sente e se compreende a 
importância do Movimento, a sua internacionalidade e a necessidade da fidelidade dos 
equipistas ao carisma fundador. 

A formação dos Casais Responsáveis Regionais é fundamental e indispensável. 
Deve ser feita a nível internacional (Encontro de Formação Internacional ou Formação 
organizada pelas Zonas, realizada pelo seu responsável e pelos Supra regionais). 

 

          Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Reflectir sobre o serviço e a colegialidade nas ENS. 

• Fazer compreender que a Região é um lugar de comunhão e de 
comunicação com e entre os Sectores. 

• Dar a conhecer a importância da internacionalidade nas ENS 

• Apresentar o papel e as tarefas do Casal Responsável da Região. 

            Um documento “O Casal Responsável de Região”, aprovado pela ERI, está à 
nossa disposição. 

 
3.  REUNIÃO DE INFORMAÇÃO E ENCONTROS DE CONSELHEIROS ESPIRITUAIS  

    E DE ACOMPANHANTES TEMPORÁRIOS 

          É necessário e recomendável que uma informação específica sobre as ENS seja 
proposta aos novos conselheiros espirituais, antes da sua entrada no Movimento.  

          É muito difícil reunir vários Conselheiros Espirituais para uma reunião de 
informação, porque as equipas não começam todas a sua pilotagem ao mesmo tempo. É 
desejável que o Responsável do Sector ou o Casal Piloto tenha uma reunião com o 
Conselheiro Espiritual que vai acompanhar a nova equipa, antes da realização da primeira 
reunião de equipa. 

          Nesta reunião, o casal piloto dará a conhecer o carisma, a pedagogia e a 
organização do Movimento. Assim, os conselheiros espirituais poderão ajudar os casais a 
viver plenamente o seu sacramento de matrimónio. O casal piloto deve ainda definir muito 
claramente o papel do conselheiro espiritual na equipa e indicar-lhe as suas tarefas 
específicas, principalmente no que diz respeito à preparação e ao acompanhamento da 
reunião de equipa.  

           O documento “ O Padre Conselheiro Espiritual”, aprovado pela ERI, deve ser-lhe 
entregue nessa reunião. 

            Pode-se também organizar jornadas de reflexão e de permuta de experiências 
para os Conselheiros Espirituais. Eles poderão assim partilhar entre si as suas 
experiências de equipa e também com os casais responsáveis das ENS. Tomarão 
também conhecimento dos objectivos e das orientações do Movimento. 
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4. ENCONTRO DE FORMADORES 

           O Movimento tem necessidade de ter casais formadores bem preparados para 
transmitir os seus conhecimentos e as suas experiências nos principais tipos de formação. 
Estes casais formadores poderão eventualmente ter necessidade duma formação geral e 
também duma formação específica sobre os assuntos que irão tratar. 

Os casais e o conselheiro espiritual que animarão o Encontro de Formadores 
deverão ter bastante experiência no seio do Movimento e bons conhecimentos dos 
assuntos a tratar. Em muitos casos, esta tarefa é realizada pela equipa supra regional. 

As Equipas de Formadores são constituídas por três ou quatro casais e um 
Conselheiro Espiritual por um período de três a cinco anos. É importante, com efeito, que 
estas equipas tenham tempo suficiente para criar um forte espírito de equipa. 

A formação dos casais responsáveis de Sector deve ser assegurada pela equipa 
supra regional e a formação dos casais responsáveis da Região deve ser realizada a nível 
internacional. Não foi julgado necessário tratar neste documento a formação de casais 
formadores para estes dois níveis de responsabilidade. 

           Somente são indicadas aquelas que parecem ser mais importantes: 

4. a. Sessões de Preparação das Equipas de Formadores/Animadores para : 

• Encontro das Equipas Novas 

• Encontros de Formação Permanente 

                                -    Encontro “ Equipas em Caminho – Fé e Vida ” 

                                -    Encontro “ Equipas em Movimento – Vocação e Missão ” 

                                -    Encontro “ Novo Fôlego – Novo impulso da equipa ”        

           Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Apresentar e reflectir sobre o Plano de Formação (objectivos, 
fundamentos, tipos e características) nas ENS. 

• Transmitir as técnicas de comunicação e de dinamização de grupo. 

• Destacar a importância da internacionalidade, tendo em conta a 
necessidade de preservar a unidade e a fidelidade ao espírito do 
Movimento.  

• Promover a permuta de experiências das equipas de formadores de cada 
função específica. 

 4. b. Sessões de Preparação das Equipas Itinerantes de Formação 

           Estes formadores deverão receber uma formação similar à das outras equipas de 
formadores. Mas as Equipas Itinerantes de Formação nas ENS devem estar preparadas 
para animar qualquer tipo de formação, dentro ou fora da sua Supra Região, e portanto ter 
ideias muito precisas sobre a internacionalidade e a unidade do Movimento. 
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           Os casais destas equipas podem animar formações, quer presenciais, quer à 
distância, utilizando meios vídeo, DVD, e-learning, etc.  

          Por esta razão os casais das Equipas Itinerantes devem receber instruções e 
orientações sobre formação a distância. 

 

  

 

 

           Os casais das ENS receberam uma série de dons que deram frutos no seio do 
Movimento, mas também devem estar disponíveis e preparados a participar em 
actividades apostólicas no exterior do Movimento. Os dons recebidos transformam-se em 
tarefas. O seu próprio amor conjugal tem uma fecundidade que se abre aos outros. 

           Em muitas Supra-Regiões, os equipistas têm uma participação importante no 
campo da pastoral familiar, transmitindo a outros casais a riqueza da espiritualidade 
conjugal.    

            « Hoje é preciso partir de uma realidade diferente, a falta de formação cristã 
de base requer uma catequese de iniciação no domínio conjugal e 
comunitário, para além da formação propriamente religiosa» 

                                                                                                  (O Segundo Fôlego, 1988) 

          Muitas vezes há necessidade de propor aos casais uma catequese de iniciação, 
antes da sua entrada no Movimento5. Esta pré-pilotagem é praticada em certas Supra-
Regiões, quando os casais não conhecem a vida comunitária, não estão empenhados na 
Igreja e não têm vida de oração.  

           Nalgumas Supra-Regiões, estas experiências comunitárias são realizadas no 
decurso da formação inicial, como actividades próprias do Movimento. 

O objectivo específico desta pré-pilotagem é promover uma catequese de base e 
dar aos casais uma oportunidade de caminhar na fé em pequenas comunidades (grupos 
de 8 a 12 casais). 

           Fruto do dom recebido, os casais das ENS oferecem a sua colaboração para 
acompanhar grupos de certos movimentos, particularmente os que nasceram das ENS, 
(jovens das EJNS; cursos de preparação para o matrimónio; casais divorciados -               
- recasados, etc,). 

           Por todas estas razões, é muito importante que todos os equipistas estejam 
disponíveis e bem preparados, através duma formação adequada e permanente, para 
poderem ajudar outros movimentos e outras actividades pastorais e assim contribuir 
activamente para o engrandecimento do Reino de Deus.    

 

 

                                                 
5 No Brasil chama-se “experiências comunitárias” ; em França “equipas Tandem” ; na Hispano- América se desenvolve “ + Casa l”.; 
e noutras SR/RR “équipas em caminho” 

4. ACOMPANHAMENTO DE ACTIVIDADES EXTERIORES  
                            AO MOVIMENTO 
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           O objectivo deste documento é apresentar duma forma clara e simples os 
diferentes tipos de formação do Movimento. 

É fácil compreender a importância de uma boa formação na vida espiritual, pois ela 
abre uma janela e permite apreciar as riquezas que descobrimos no sacramento do 
matrimónio e na vida comunitária. Os tesouros assim descobertos impulsionam os casais a 
dar dele testemunho e a porem-se ao serviço do Movimento.  

          Conhecer mais e melhor o Movimento é uma premissa fundamental para o amar 
verdadeiramente. 

          Nos diferentes tipos de formação apresentados, há alguns que são “ fundamentais 
e indispensáveis” enquanto outros são apenas “ necessários e recomendáveis ”. 
Estes últimos poderão ter um desenvolvimento mais difícil em algumas Supra Regiões e 
Regiões. 

           Cada Supra Região pode conceber o seu próprio caminho de formação, em função 
das suas necessidades e das suas características particulares. Partilhar um património 
rico sobre a formação não implica que todos devam desenvolvê-lo da mesma forma. A 
internacionalidade e a colegialidade estão presentes neste caminho dinâmico de 
formação. 

Este plano de formação segue um fio condutor que permite uma continuidade no 
acompanhamento dos casais, velando pela sua formação na fé e na vida espiritual, dando 
a conhecer e aprofundando a pedagogia das ENS, ao mesmo tempo que propõe uma 
formação para o serviço. É um caminho que se aproxima da própria vida dos casais na 
sua equipa. 

E para terminar, retomam-se as palavras do fundador do nosso Movimento, o 
Padre Caffarel, a quem, em 1959, a questão foi posta da seguinte forma: 

 “ São as Equipas Nossa Senhora um movimento de iniciação à 
espiritualidade conjugal e familiar? Se assim é, se é um movimento de iniciação, 
devemos deixá-lo logo que estejamos iniciados. Uma criança não fica toda a vida 
no jardim-de-infância ?» E, com efeito, sentíamos o perigo das Equipas de Nossa 
Senhora se tornarem jardins-de-infância para adultos. Mas, então, o nosso 
Movimento não seria antes um movimento de perfeição? A resposta dada no 
encontro de Roma foi que é preciso que as Equipas Nossa Senhora sejam, ao 
mesmo tempo, movimento de iniciação e movimento de perfeição. É mais simples : 
é preciso que se inventem regras que permitam aos seus membros progredir na 
caminhada.” 

 
        Este documento sobre a formação considera as duas grandes etapas da realidade 
que fazem parte da vida das ENS: « Do mesmo modo que é necessário começar por 
baixo, é necessário também ajudar aqueles que querem ir mais longe ». 6 

 

                                                 
6 Cf. H. CAFFAREL, “O Carisma Fundador”, 1987. 

5. CONCLUSÃO 



  Equipa Satélite da Formação 

 

27 

 

F. PermanenteF. Permanente

Fé e Vida

F. F. EspecificaEspecifica

Iniciação e Ligação

Responsáveis

C. Espirituais

Formadores / Animadores

OutrasOutras

Exteriores ao Movimento:
EJNS, CPM, Recasados,

Equipas em caminhada, etc.

Vocação e Missão

F. F. InicialInicial

Pilotagem

Encontro Equipas Novas

Novo Fôlego

FORMAÇÃO

 
ANEXO 1 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PLANO  DE  FORMAÇÃO 



  Equipa Satélite da Formação 

 

28 

 

 

 
 

 



  Equipa Satélite da Formação 

 

29 

 

Informador

Cons . Espi ri tual

Piloto

Ligação

Resp. Equipa

Resp. Sector

Resp. Região

Formador/Animador

Informação

Encontros

 

 

 
 
 
 
 



  Equipa Satélite da Formação 

 

30 

 

 

ANEXO 2 
 

 

 

 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

     A formação deve ajudar e acompanhar os casais no seu caminho para a 
santidade, desenvolvendo a sua espiritualidade conjugal, através dos métodos 
propostos pelo Movimento. 

     Existe também a necessidade de cultivar o espírito de serviço, para que os 
casais chamados ao serviço do Movimento se comprometam de uma maneira 
especial. 

      Os casais, aceitando a responsabilidade de servir as ENS, têm cada vez mais a 
necessidade de participar nas sessões de formação, para que sejam elucidados sobre 
os assuntos que vão transmitir. 

       As sessões de formação são, por conseguinte, instrumentos que permitem 
num tempo razoavelmente curto, uma nova tomada de consciência do compromisso 
que os casais aceitaram. 

       As sessões de formação deverão ser desenvolvidas em dois sentidos: 
pedagógico e espiritual. A nível pedagógico, é muito importante o plano prático e 
afectivo, através de momentos de encontro em casal e pela partilha de experiências 
de vida com os outros casais. A nível espiritual, é muito importante viver em conjunto 
tempos fortes de oração e das celebrações litúrgicas. 

       As sessões de formação são um grande suporte para manter a unidade e a 
fidelidade ao carisma do Movimento. 

       As fichas de formação dos diferentes tipos de formação são uma resposta 
concreta nos dias de hoje às  realidades culturais e sociais muito diferentes, tendo em 
conta a expansão das ENS no mundo inteiro 

 

2. OBJECTIVOS 
    
-   Assegurar a fidelidade ao carisma das ENS 

     As realidades de hoje alteram-se com tal velocidade que se torna difícil  
estabelecer a diferença entre os valores que não se alteram e os que podem ser 
adaptados de acordo com a nossa interpretação dos sinais dos tempos.  

     Há necessidade de aprofundar e estabelecer quais são os valores e as  práticas 
fundamentais que devem ser assimiladas pelos casais, para assegurar a sua 
fidelidade ao que é reconhecido como sendo as intuições do espírito (carisma). 

FICHAS DE FORMAÇÃO 
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- Assegurar a unidade na internacionalidade das ENS 

     A pertença ao Movimento que se vive na partilha das diferentes línguas e 
culturas (internacionalidade) pode conduzir a práticas de vida das equipas que 
se afastem do seu carisma, afectando a própria unidade das ENS.  

    Por conseguinte, há necessidade de estabelecer referências que devem ser 
seguidas por todas as SR e RR. As fichas de formação contêm o essencial do 
método e da espiritualidade das ENS, que deve ser assimilado pelos casais 
participantes nas diversas sessões de formação. 
 

3. UTILIZAÇÃO  DAS  FICHAS 
 

  Cada sessão de formação é composta por uma ficha de apresentação (ficha 0) 
de cada tipo de formação e vários módulos, que são apresentados também em 
forma de ficha. 
      Cada um dos módulos tem objectivos concretos e apresentam uma série de 
pontos-chave a ter em conta com os respectivos desenvolvimentos. 

Da mesma maneira, aborda-se de forma breve algumas notas sobre o método 
a utilizar, tendo em conta as acções a realizar e o tipo e duração da sessão.  

Devem-se manter inalterados os conteúdos das partes acima mencionadas, 
que são considerados pela ERI como essenciais para ter uma compreensão 
correcta e fiel do valor e significado da vida do Movimento. 
         Sempre  que for necessário, poder-se-ão  utilizar os apoios  ou os conteúdos 
complementares sobre o assunto tratado para melhor explicar a ficha. Estes 
conteúdos devem ser acolhidos com a flexibilidade que cada caso justificar. 
 

4. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS FORMADORES 
 

-   O formador deve ser alguém que  seja capaz de fazer uma partilha de vida e  
que conheça muito bem o assunto de que vai falar. Deve explicar o método e 
as regras que deverão ser seguidas num clima  de simplicidade desde o 
começo. 

-    Ao iniciar a dinâmica de grupo, é necessário ter em conta que o seu objectivo é 
encontrar novas soluções para os problemas e pôr a trabalhar a imaginação 
criativa dos participantes, para o que importa criar um clima familiar, onde não 
haja críticas, nem tensões. 

- As ideias não devem ser criticadas nem directa nem indirectamente, deve-se 
evitar tudo o que possa inibir a espontaneidade; os participantes devem centrar-
-se nos assuntos e não nas pessoas. 

- Uma vez terminado o prazo acordado para a criação de ideias, 
“brainstorming”, os participantes devem reunir-se em pequenos grupos para 
fazer um exercício prático, a partir do qual se poderão tirar conclusões. Depois, 
as dúvidas, as conclusões e as sugestões são apresentadas em assembleia. 

-   As condições materiais devem ser favoráveis ao trabalho informal: um lugar 
tranquilo, cómodo e um clima de alegria, sem pressões sobre os horários. 

-  Nos exercícios, não se deve procurar soluções “ com urgência ”, porque a 
preocupação com o tempo perturba a tranquilidade que é necessária. 


