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Zona Euráfrica: alargar horizontes 

 

O nosso serviço na Equipa Responsável Internacional 
como «casal da Zona Euráfrica» tem uma dimensão 
dupla. Por um lado, somos mais um membro da ERI e, 
por conseguinte, participamos das suas reflexões, 
deliberações, actividades e decisões. Por outro lado, 
somos «casal de ligação» com a responsabilidade de 
transmitir às supra-regiões as orientações gerais do 
Movimento e receber delas as suas opiniões e 
necessidades. Procuramos construir um espírito de 
comunidade e de unidade, e fazê-lo com humildade 
pois a nossa missão dirige-se a casais responsáveis que 
têm uma grande experiência do Movimento. 

A nossa posição é, sem dúvida, privilegiada: temos a sorte de participar na reflexão 
sobre os desafios para o futuro das Equipas, de ajudar na realização de actividades e de 
documentos de interesse geral, de fomentar a expansão do Movimento em novos 
países… e a oportunidade de ver como tudo isso se concretiza e progride graças ao 
esforço fiel e incansável das supra-regiões. 

Como casal da ERI, nos dois últimos anos recebemos da Tó e do Zé a tarefa de actualizar 
o documento oficial sobre Os padres conselheiros e o acompanhamento espiritual nas 
ENS. Foi um trabalho apaixonante que nos fez mergulhar nas fontes originais do 
Movimento. Seguimos a metodologia própria das Equipas, que consiste na 
colegialidade: o resultado final é fruto do esforço de muitos, e deve, ao mesmo tempo, 
ser compatível com o carisma e com a experiência vivida nas bases. Este novo 
documento terá três partes bem distintas. Na primeira, dando resposta a um desejo que 
o Padre Caffarel manifestou, aprofunda o conhecimento da grandeza e do mistério do 
sacramento da ordem, o significado da presença do padre em cada equipa, bem como 
a ideia de «complementaridade» dos dois sacramentos (ordem e matrimónio). Numa 
segunda parte, abre-se uma reflexão sobre a «arte do acompanhamento» espiritual 
tendo em vista os processos de crescimento no amor e na união a Cristo, como os que 
ocorrem na vida de uma equipa. Uma terceira e última parte oferece critérios e 
propostas para organizar e apoiar o serviço do acompanhamento espiritual por padres 
e outros acompanhantes. 
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Como casal de ligação de Zona, a nossa missão principal é rezar diariamente pelos casais 
responsáveis das quatro supra-regiões que constituem a Zona Euráfrica. Nesta oração 
fazemos nossos os seus projectos, as suas actividades, os seus problemas e os seus 
progressos, confiando tudo ao cuidado do Espírito Santo. A nossa obrigação é estar ao 
corrente da vida das supra-regiões, conhecer a sua história, a sua evolução, a sua 
«personalidade», para perceber melhor as suas aspirações e as suas reacções às 
propostas e solicitações do Movimento. Para isso, é imprescindível manter um contacto 
regular e, sobretudo, estabelecer relações fraternas e de confiança mútua. Uma escuta 
profunda e fecunda é mais fácil quando a relação humana é de amizade sincera e 
calorosa, o que não evita debates apaixonados e espírito crítico, também necessários. 
Por isso, como qualquer casal de ligação, temos de ir ao encontro daqueles que nos 
foram confiados e promover o encontro entre todos nós. 

Neste último ano, tivemos oportunidade de visitar duas supra-regiões. Em Agosto, 
estivemos no Togo e no Benim, que constituem actualmente o centro nevrálgico das 
equipas na Supra-Região África Francófona. Durante mais de uma semana, 
acompanhámos o Roger e a Emilia Agbozoh e o Padre Raoul N’Sougan em várias 
celebrações (festejavam-se os 30 anos das Equipas no Togo), visitas a bispos, reuniões 
de responsáveis… Verificámos com admiração a sua capacidade de organização no meio 
de dificuldades económicas, a sua fidelidade ao carisma e às orientações do Movimento 
e o seu entusiasmo em difundir as Equipas em todos os países da região. 

Em Setembro, fomos a Itália, à sessão nacional de formação para responsáveis de sector. 
Tivemos uns dias magnificamente organizados, com um programa muito dinâmico e 
criativo. Também em Itália, em Génova, realizou-se em Fevereiro a reunião anual da 
Zona, uma excelente ocasião para troca de informações e de experiências. Dedicámos 
um tempo considerável a conhecer a fundo as actividades para a expansão internacional 
do Movimento. Espanha trabalha no lançamento de equipas na Suécia, a partir de 
comunidades imigrantes de língua espanhola; Portugal promove o caminho para a plena 
autonomia das Equipas na África Lusófona; a Itália anima e dá formação às equipas da 
Albânia e da Roménia; a África Francófona assegura a difusão no Gana e na Nigéria, dois 
grandes países vizinhos, de língua inglesa mas com uma cultura comum com o Togo e o 
Benim. 

É para nós uma graça de Deus poder acompanhar, a partir da ERI, o trabalho da Zona 
Euráfrica, vendo de perto como se alargam os horizontes espirituais e geográficos das 
Equipas de Nossa Senhora. 

José Antonio e Amaya MARCÉN-ECHANDI 
Casal de ligação da Zona Euráfrica 


