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Alegria do encontro 

«O jubileu está encerrado, a misericórdia fica». O ano 
da misericórdia foi um momento privilegiado da vida da 
Igreja. Abriu-se nos nossos corações uma nova 
esperança, que agora nos impele para os nossos 
irmãos. «Abrem-se diante de nós desafios magníficos» 
é a missão de todo o cristão. 

A nossa missão como casal de ligação da Zona Centro-
Europa – uma zona que parece um puzzle – ensina-nos 
que ir para além daquilo que nos diferencia faz-nos 
crescer juntos. Neste ano visitámos a maior parte das 

supra-regiões e regiões directamente ligadas à ERI (SR/RR), bem como alguns sectores 
isolados. Esta proximidade compromete-nos a estar mais atentos às suas 
especificidades culturais e às suas tradições. Ser acolhidos nas suas casas, rezar juntos, 
provar pratos típicos do país e partilhar com os membros das famílias (pais e filhos) são 
outras tantas experiências incomparáveis, fonte de alegria mútua. Isto é uma 
oportunidade excepcional que favorece a inculturação do carisma e da pedagogia das 
Equipas nos vários países. 

Na Bélgica, chegámos a 22 de Abril para participar no encontro nacional em torno do 
tema «Viver o Evangelho na alegria». Um caloroso serão de convívio em casa do casal 
responsável (CR), na presença de outros equipistas, alivia-nos depois de longas horas de 
espera no aeroporto de Bruxelas, poucos dias após o atentado. O conselheiro espiritual 
(CE) e os responsáveis animaram bem o dia com cerca de 600 participantes. O 
lançamento das equipas Tandem, em colaboração com a SR França-Luxemburgo-Suíça 
(FRLS), trouxe um novo dinamismo às actividades da SR Bélgica. 

A 30 de Abril dirigimo-nos pela primeira vez à Ilha Maurícia. Um paraíso terrestre. O 
nosso desejo de encontrar de perto os equipistas de diferentes etnias realizou-se graças 
à benevolência do CR e do CE: cada noite ficámos alojados em casa de um CR dos três 
sectores. Os encontros com o CE e os casais dos sectores e a visita a Mons. Piat, hoje 
cardeal, foram ocasiões de abertura de coração e de partilha sobre a sua vida de 
equipistas. As ENS mauricianas estão a trabalhar para a expansão do Movimento nas 
Seychelles e Rodriguez. 
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 Outro campo fértil que se presta bem à expansão das ENS: a Europa de Leste. A nova 
SR Polónia-Europa Central, criada em Roma em 2015, avança com passos seguros. As 
200 equipas das 3 regiões gozam de uma estrutura sólida e de uma vida de equipa em 
coerência com o carisma do Movimento. Durante a nossa visita, em finais de Setembro 
último, partilhámos belos momentos em 
família com o CR, bem como com a 
equipa da Supra-Região e o casal 
responsável do Sector Eslováquia em 
particular. Estão a ser feitos grandes 
esforços para lançar o Movimento nos 
países vizinhos (Bielorrússia, Hungria, 
Eslováquia, Ucrânia, República Checa e 
em breve na Letónia). O CR da SR e as 
outras SR/RR visitam-se mutuamente: 
abertura à internacionalidade. 

Que dizer do sector Lituânia? Nos últimos 
2 anos, o número de equipas passou de 4 
a 16. O CR vê na entreajuda entre os 
equipistas um salva-vidas no que diz respeito à educação dos filhos, tendo eles próprios 
6. Os equipistas têm uma preocupação constante: como educar os filhos segundo os 
valores humanos e cristãos numa sociedade que está à deriva por falta de valores. 

A 19 e 20 de Novembro fazemos de novo as malas; desta vez, o nosso destino é Paris. O 
tema do encontro dos 3 000 responsáveis da SR FRLS, em que participámos, foi «O 
matrimónio, caminho de missão, caminho de alegria». A animação foi cativante. Os 
ateliers sobre os PCE entusiasmaram os equipistas; as intervenções foram de uma 
profundidade notável. Com Elisabeth Saléon-Terras – assistente do Padre Caffarel – 
vivemos um tempo de oração silenciosa que foi uma antecipação do céu. A SR respira 
internacionalidade, e o contributo da Tó e do Zé sobre «A dimensão internacional das 
ENS» consolidou essa orientação. 

Com o mesmo objectivo de reforçar a internacionalidade do Movimento, a ERI reunir-
se-á em Março de 2017 em Munique, na RR Germanófona. 

Um lampejo do Médio Oriente junta-se às ENS: da Jordânia, dos Emiratos Árabes Unidos 
e do Qatar, num total de 20 equipas, que participam em sessões de formação animadas 
pelo CR da Região Líbano, seja em Beirute, em Amã ou em Abu-Dhabi e Dubai. 

Quanto às equipas da Síria, metade dos equipistas já se encontra fora do país, e a 
maioria das equipas desmembraram-se. Contamos visitá-las a 8 de Dezembro próximo 
em Lattaqué. 

Queridos equipistas, damos graças ao Senhor pelos irmãos e irmãs que Ele nos deu. 
Ficamos maravilhados com a diversidade e a beleza da família de Deus, de que também 
vocês fazem parte. Marcamos encontro no Encontro Internacional de Fátima de 16 a 21 
de Julho de 2018. 

 

Mahassen e Georges Khoury 

Casal de Ligação da Zona Centro-Europa 


