O casal
responsável
de equipa

Equipa Responsável Internacional
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O casal responsável da equipa está no centro
da vocação das ENS é o eixo duma Equipa de
Nossa Senhora. Atento a cada um, velando pelo
equilíbrio da equipa, garante da identidade do
Movimento, é um suporte indispensável à sua
equipa.
Esta missão, essencial e exigente, só se pode
conceber numa relação íntima e regular com o
Movimento e sobretudo pelo apoio da oração
conjugal e da Eucaristia.
Este pequeno guia destina-se a acompanhar-vos
diariamente, servindo-vos ao mesmo tempo de
apoio e de guia na vossa missão ao lado do
caderno junto ao tema do ano.
Tenham também a certeza do apoio dos outros
casais responsáveis de equipa, dos casais de
ligação, de sector, de região e das equipas
nacionais e internacionais, e nunca hesitem em
lhes pedir ajuda.
Unidos na oração, damos graças pelo vosso
empenhamento e confiamos a vossa missão e
a vossa equipa à intercessão de Nossa Senhora.
Fraternalmente,
A Equipa Responsável Internacional

Ficha 1
A Equipa

“Porque conhecem a sua fraqueza e
os limites das suas forças, que não da
sua vontade, porque sentem cada dia
como é difícil viver como cristãos num
mundo pagão e porque têm uma fé
indefectível no poder da ajuda
fraterna, decidiram formar equipa”.
Carta das Equipas de Nossa Senhora

A palavra “equipa”, preferida a
qualquer outra, implica a ideia de
uma finalidade bem determinada, que
se procura atingir activamente e em
comum: procurar Deus.
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Ficha 2

Responsável de equipa =
“Responsável pelo amor fraterno
Discípulo missionário”

“É importante conhecer os outros:
se não, é impossível amá-los com um
amor verdadeiro e ajudá-los eficazmente…”
Padre Henri Caffarel

Aceitar ser responsável de equipa é
dizer sim a um “chamamento”:
empenhar-se no serviço da equipa
e dos equipistas.
Acolhe
O responsável de equipa
cria um clima de
fraternidade
Está vigilante
É atencioso

Escuta
É benevolente
Não julga

Ficha 3

Responsável de equipa:
no coração do Movimento

O responsável de equipa é um elo essencial
na vida das equipas e dos equipistas.
Estabelece uma relação essencial com o
Movimento.
Responsável
deequipa
Equipas nacionais
e internacional

Responsável de
região

Casal de ligação

Responsável de
sector

As Equipas de Nossa Senhora são um
grande Movimento com vários níveis de
serviço. Cada um trabalha para que os
casais equipistas vivam no seu
matrimónio as exigências da vida cristã.
O serviço de responsável de equipa
é uma das suas pedras angulares.
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Ficha 4

Responsável de equipa:
em relação com o Mundo

“O ramo não pode dar fruto por si mesmo,
mas só permanecendo na videira...”
Jo 15,4

ção
Jornada de sector
O responsável de equipa
mantém um contacto regular
com o sector através das
várias acções organizadas
organisées

Visita ao sítio web

8 de Dezembro
Reuniões mistas
dentro do sector
Leitura da Carta

O responsável de equipa está em estreito
contacto com o casal de ligação, com,
se possível, através de vários contactos
directos ao longo do ano. Prevê
também convidá-lo uma vez por ano
para uma reunião da sua equipa.

Ficha 5

“Esforçam-se por aprofundar os seus conhecimentos
Cristo. É em comum que desenvo

O casal responsável, pastor da equipa, anim
que permite a cada um fazer o ponto da s
espiritual graças aos pontos concr
permet àcaminhada
espera da equipa. A partilha é a especificid
Testemunha
Escuta

à

O casal responsável de equipa vai buscar a
a sua missão à oração e à prática

“O homem que só conta com as suas for
de apreender o que vem do Es

Responsável de equipa =
«Responsável pela entreajuda
espiritual»

conhecimentos religiosos e por medir as exigências de
um que desenvolvem esse esforço.”

Carta das Equipas de Nossa Senhora

da equipa, anima em cada reunião a Partilha,
zer o ponto da situação relativamente
à lesuaPartage qui
os pontos concretos de esforço eéunion
ao apoio
que
ha é a especificidade específica das equipas.
Convida cada um a partilhar os seus
progressos no caminho
Encoraja cada um a comunicar em
verdade sobre a sua vida de fé
Ajuda
a garantir
a coerência
à mettre
en cohérence
le do
desejo de seguir Cristo e os
meios œuvre
utilizados
Propõe perspectivas, ajudas
ex: escolher um empenhamento a concretizar
em equipa durante o mês, rezar durante o mês
para que cada um avance no seu caminho
de conversão, telefonar durante o mês para
lembrar alguma coisa de forma amigável…

écessaire
equipa vai buscar a força necessária
para à
oração e à prática da Eucaristia.

com as suas forças humanas não é capaz
o que vem do Espírito de Deus”
1 Co 2,14
cf. 1 Cor 2,14

Ficha 6

A relação concreta com o
Movimento

O responsável de equipa participa
nas formações que o Movimento
organiza para ele: isto é
essencial para que conheça
melhor e difunda o carisma
das Equipas de Nossa
Senhora na sua própria
equipa.
O Le
responsável
de equipa d’é
insiste na necessidade
couple responsable
denécessité
participar
materialmente
na vida
de participer
matériellement
à do
Movimento
pedindo
a cada umà que satisfaça
du Mouvement
en demandant
anualmente a sua contribuição (montante
honestamente
calculado com base no rendimento
(montant calculé
correspondente
umfoyer).
dia de trabalho do casal).
jour de revenua du
“Esta contribuição tem
sens
évangé evangélico,
um sentido
ésigne
sinald'adhé
de pertença
ao Movimento.
A L'expé
experiência da
entreajuda é um dos
pilares da mística das
Equipas de Nossa
Senhora”.”
Carta das Equipas de Nossa Senhora

O responsável de equipa
mantém actualizado o
ficheiro da equipa; informa
o casal de ligação e o
responsável de sector das
alterações que possam
acontecer na equipa
(nascimentos, casamentos,
falecimentos…), bem como
informações práticas (endereços, telefones,
e-mail ...).
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Ficha 7

O responsável de equipa é
pois um velador, um
despertador, um aguilhão

Prepara com cuidado a reunião seguinte
com o casal animador e, se possível,
com o conselheiro espiritual.
Elabora um relatório com os pontos
essenciais da reunião, que envia ao
casal de ligação.
Prevê ao longo do ano
alguns momentos de
convívio em equipa.
Entre duas reuniões
mantém-se em contacto
com cada casal equipista
(telefone, correio
electrónico…)
Anima em cada reunião a
partilha sobre os pontos
concretos de esforço.
Organiza incentiva a
equipa a participar um
retiro anual.

Ficha 8

Um tempo forte a prever para
a equipe: a reunião de balanço

Esta permite uma releitura do ano
num espírito de oração, de verdade e
de fraternidade.
A equipa foi
para nós lugar de
acolhimento, de
escuta, de oração, de
refrontalização,
A nossa
partilha?
caminhada foi de
natureza forma a
aprofundar a nossa
Que papel
relação com Deus?
desempenharam os
pontos concretos de
esforço e a ajuda
espiritual da
equipa?
Que participação nas
acções do
Movimento?
Que linhas de
progressão para o
próximo ano?
“As Equipas não são creches de adultos
bem intencionados, mas grupos
de combate compostos por voluntários.
Ninguém é obrigado a ingressar nelas
nem a nelas permanecer”.
Gostariam de renovar o vosso
compromisso para o próximo ano?
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Glossário:

Algumas expressões
explicadas em pormenor
Reunião de equipa: “Uma equipa de Nossa Senhora não é uma
simples comunidade humana: reúne-se “em nome de Cristo” e
pretende ajudar os seus membros a progredir no amor a Deus e no
amor ao próximo para responder melhor ao apelo de Cristo” (O
que é uma Equipa de Nossa Senhora? – Complemento à Carta,
in Guia das ENS).
Na reunião mensal as trocas de pontos de vista só serão fecundas
na medida em que forem preparadas por todos. O responsável de
equipa indicará com clareza para o mês seguinte: a data e o local,
o texto de oração, o capítulo do tema de estudo, o ou os pontos
concretos de esforço a privilegiar; será também designado um
casal para animar o conjunto da reunião, com excepção do tempo
dedicado à “Partilha”: com efeito, é ao responsável de equipa que
caberá conduzir, ao longo de todo o ano, esta parte da reunião.
Depois de cada reunião, o responsável de equipa poderá elaborar
um relatório breve salientando os pontos fortes e as linhas de
progressão; poderá enviar esse relatório a todos os membros da
equipa, bem como ao casal de ligação, o que permitirá a este
último conhecer as equipas cuja ligação assegura, e será fonte de
entreajuda.
Eleição do casal responsável de equipa: O casal responsável
de equipa organiza a eleição do seu sucessor. A eleição é feita
por voto secreto individual. O escrutínio é confiado ao conselheiro
espiritual, que não participa na votação. Este dá o resultado sem
referir o número de votos obtidos, mas unicamente o nome do
casal que obteve o maior número de votos. Em caso de empate,
após duas voltas, o conselheiro espiritual escolhe entre os casais
que obtiveram igual número de votos.
É muito importante que se respeite este processo, porque se trata
de um “apelo” a uma missão antes de mais espiritual dentro da
equipa. Não é sensato contentar-se com uma sucessão sistemática.
A dinâmica da equipa depende disso. É possível, se se considerar
bom para a equipa, reconduzir por um ano o responsável cessante
da equipa.
Formação do responsável de equipa: A missão de responsável
de equipa é, acima de tudo, espiritual; assim, é na oração e na
participação frequente na Eucaristia que este encontrará as graças
necessárias ao exercício da sua missão. Mas não deve por isso
negligenciar a dimensão material. Em todos os casos é necessária
uma formação para assegurar esta missão na linha proposta pelas
Equipas de Nossa Senhora.
O casal responsável e o conselheiro espiritual são, assim,
convidados a participar todos os anos numa formação de um fimde-semana centrada na orientação do ano escolhida pela equipa
responsável. Outras reuniões de formação/informação podem ser
organizadas pelo sector e/ou casal de ligação.

Informação do responsável
de equipa: O responsável de equipa
mantém-se informado quanto à vida e
à actualidade das ENS. Para isso, além das
sessões organizadas pelo Movimento, lê a Carta
das Equipas, que é a ligação entre todos os equipistas,
consulta o ou os sítios web das Equipas (nacional,
internacional…), informa-se sobre os vários documentos
editados pelas ENS relativos aos métodos e à apresentação
das diferentes responsabilidades. Contactos frequentes com o
casal de ligação completarão esta informação.
Pontos concretos de esforço: As Equipas de Nossa Senhora
não impõem aos seus membros uma espiritualidade determinada;
pretendem simplesmente ajudá-los a comprometer-se em casal no
caminho traçado por Cristo: “Felizes os que escutam a Palavra de
Deus e a põem em prática” (Lc 11,28). É por isso que as Equipas
de Nossa Senhora propõem aos seus membros:
1) “ Escuta ” regularmente a Palavra de Deus
2) encontrar todos os dias tempo para um verdadeiro “encontro a
sós” com o Senhor (Oração pessoal)
3) encontrarem-se todos os dias, marido e mulher, numa oração
conjugal (e, se possível, familiar)
4) encontrar todos os meses tempo para um verdadeiro diálogo
conjugal sob o olhar de Deus (Dever de se sentar)
5) fixar para si uma “Regra de vida” e revê-la todos os meses
6) pôr-se todos os anos diante do Senhor para fazer o ponto
da situação num Retiro de pelo menos 48 horas vivido, se
possível, em casal (O que é uma Equipa de Nossa Senhora? –
Complemento à Carta, in Guia das ENS).
Contribuição para a vida material do Movimento: cada
casal equipista tem a obrigação de participar na vida material do
Movimento a que pertence e do qual tanto recebe. A Carta,
instituída em 1947 pelo Padre Caffarel, prevê que cada casal
entregue uma contribuição anual honestamente calculada com base
no rendimento correspondente a um dia de trabalho do casal.
O responsável de equipa assegura-se de que cada casal efectua
regularmente essa entrega.
O Conselheiro espiritual: é escolhido pelos membros da equipa.
A equipa pede opinião ao responsável e ao conselheiro espiritual
do sector. Por alguma razão grave, estes podem dar uma opinião
negativa. O conselheiro espiritual mantém-se na equipa enquanto
a equipa e ele próprio o desejem. Caso se deseje uma mudança,
o responsável de sector será consultado.
O padre conselheiro espiritual ajuda o casal responsável a assumir
plenamente a responsabilidade espiritual da equipa. Participa
plenamente da vida da equipa, partilha as suas alegrias e as
suas tristezas, vive plenamente cada momento da vida de equipa
(oração, pôr em comum, partilha sobre os pontos concretos de
esforço, estudo do tema…).
Contribui com os seus conhecimentos doutrinais, as suas
experiências pastoral e sacerdotal. Convida, assim, a equipa a
viver a sua dimensão mais nobre: a de célula da Igreja, membro
do corpo místico de que Cristo é a cabeça.
O Padre Caffarel insistia na complementaridade entre o sacramento
do matrimónio e o sacramento da ordem.
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Casal de ligação: é aquele o casal
que mais de perto acompanha a equipa.
Nenhuma equipa pode viver muito tempo
isolada, separada de uma comunidade mais vasta.
O casal de ligação é o laço elo vivo que une os
membros da equipa ao Movimento. O seu papel é,
a partir de uma relação fraterna de confiança, ajudar
os equipistas na sua caminhada para Deus esclarecendo
o sentido das propostas do Movimento e a importância da
fidelidade a essas propostas.
Equipa Responsável de Sector: um sector agrupa numa dada
zona geográfica em média entre dez e vinte equipas. O casal
responsável do sector tem por missão garantir a sua coordenação
e animação; é acompanhado por uma equipa de serviço e um
conselheiro espiritual.
Equipa Responsável de Região: uma região agrupa, em média,
três a oito sectores. O casal responsável de região tem por missão
coordenar e acompanhar a actividade dos vários sectores da sua
zona geográfica.
Província: alguns países, dada a sua dimensão, estão divididos
em províncias, agrupando cada uma várias regiões (em média
três a oito regiões). O casal responsável de Província coordena
a actividade das regiões que a constituem e faz parte da Equipa
Responsável da Supra-Região. O conjunto das províncias constitui
a Supra-Região.
Equipa Responsável de Supra-Região: esta equipa é animada
por um casal responsável pelo ou pelos países que constituem
a Supra-Região. É composta pelos responsáveis de Província,
um Conselheiro Espiritual e pode integrar também alguns casais
encarregados de serviços vários (secretariado, comunicação,
pesquisa-reflexão, etc.). «A sua missão consiste em manter viva
a mística das Equipas» (Carta das Equipas de Nossa Senhora).
Movimento Internacional: o mundo está dividido em 4 zonas
(Américas, Centro Europa, Euráfrica e Eurásia), sendo cada uma
coordenada por um casal responsável de zona.
Equipa Responsável Internacional: animada por um casal
responsável, compreende os casais responsáveis das 4 zonas, um
casal encarregado das Equipas Satélites, um casal encarregado da
comunicação e um casal secretário.
O seu secretariado situa-se em:
49, rue de la Glacière – 75013 Paris.
Tel: +33 1 43 31 96 21
e-mail: end-international@wanadoo.fr
Sítio web internacional: http://www.equipes-notre-dame.com
Equipas Satélites: a Equipa Responsável Internacional leva a
cabo reflexões e trabalhos sobre grandes temas que determinam
a vida e a evolução das Equipas de Nossa Senhora. As Equipas
Satélites estão encarregadas desta reflexão. Qualquer equipista
pode tomar conhecimento do avanço dos seus trabalhos ligando-se
ao sítio web END-Internacional.

Magnificat
A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão
bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende
de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre.
Ámen.

