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Já sabemos que a vida em Jesus Cristo é uma vida onde não há 

aborrecimento! E porquê? Porque o amor ocupa-nos, dá-nos que 

fazer, mexe connosco. Como dizia S. João da Cruz “o amor não cansa 

nem se cansa”. É isso que acontece na Igreja de Jesus; é isso que se 

passa nos Movimentos e Institutos que compõem essa Igreja; é isso 

que sucede nas Equipas de Nossa Senhora, precisamente! O amor em 

Jesus Cristo move-nos, faz-nos sair do nosso egoísmo. A nós, Dora e 

João Pedro, conduziu-nos até às Equipas de Nossa Senhora e dentro 

deste maravilhoso Movimento da Igreja Católica levou-nos a 

trabalhar agora na Equipa Responsável Internacional. Um grande 

privilégio, uma grande graça, mas também uma grande 

responsabilidade! Ainda por cima para dar conta de um assunto que é relativamente novo no geral, e em 

particular nas Equipas, mas que é de suma importância: a comunicação! Numa breve apresentação…somos 

casados há quase 27 anos; estamos nas Equipas há 23; temos 4 filhos dos 24 aos 14 anos; vivemos perto de 

Lisboa; trabalhamos em Rádio; e descobrimos as ENS quando estávamos num processo de reaproximação a 

Nosso Senhor! Já muito nos deu o Senhor nas Equipas (amigos, noção mais profunda do que é sacramento do 

matrimónio, experiência de oração em casal e família, melhor vida em casal com mais virtudes humanas, 

graças diversas, e mais uma vez mais amigos) e por isso quando o Senhor nos chama a trabalhar nesta parte 

da Sua vinha, não lhe podemos virar as costas com o habitual e sempre plausível pretexto de que «não temos 

tempo».  

Por isso cá estamos, tranquilos, totalmente confiantes, primeiro no Senhor e depois em todos os equipistas - 

milhares de casais e Conselheiros Espirituais no mundo inteiro que, tal como nós, querem amar mais e mais, 

este bocadinho da Igreja que nos calhou em sorte: as equipas de Nossa Senhora.  

A tarefa é difícil! O Movimento é enorme. Mas queremos contribuir, dentro do que podemos, para levar mais 

longe as ENS através da «comunicação».  

Sobre este aspeto tivemos oportunidade de falar no último Colégio, em Valência, em Julho passado, a todos 

os SR e Conselheiros Espirituais, tentando sensibilizar os responsáveis das ENS de todo o mundo para os 

assuntos da Comunicação. Falámos do ambiente digital que envolve a vida moderna e de como não podemos 

ficar indiferentes a isso. Abordámos a importância das novas ferramentas, o Instagram e o Facebook, que 

ajudam a passar ideias e por isso também nos podem ajudar a todos nós a levar tudo o que aprendemos nas 

Equipas, um pouco mais longe. Falámos da imagem positiva que juntos precisamos de construir, alertando 

para os perigos que há quando uma foto mal escolhida pode associar o nosso Movimento a uma realidade 

distorcida. Apresentámos o novo site que estamos a construir e que pretende ser um modo fácil e ágil para 

qualquer pessoa, dentro ou fora do Movimento, de ficar a conhecer o que são as Equipas, como funcionam, 

como se espalham no mundo, quem é o seu fundador entre outras coisas. E comprometemo-nos a apresentar 

um «livro de estilo» que ajude todos os responsáveis da Comunicação a ter um caminho em comum e a mostrar 

ao mundo, de forma mais assertiva o que é o casamento católico e de que forma as Equipas ajudam os casais 

nesse desafio da vida a dois. 

Explicámos ainda que ter uma comunicação digital a nível internacional, quando muitas das SR e RR tem as 

suas próprias redes, justifica-se para conferir grandiosidade, unidade e internacionalidade às ENS. E por isso 
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pedimos a colaboração de todas as SR, para que sejam fontes de conteúdos e assim ajudem a Equipa 

Internacional a mostrar ao mundo a grandeza deste Movimento de casais. 

E na comunicação interna, sem tirar a importância aos métodos habituais das ligações entre os vários 

patamares, propusemos ajudar, para que as mensagens, as orientações, ou as sugestões que saem da ERI 

cheguem a todas as Equipas Base das 4 Zonas que compõem o mapa-mundo das ENS.  

Por isso sublinhamos que só todos juntos, se estivermos atentos, sensibilizados e prontos a assumir a 

importância da comunicação, só assim podemos levar as equipas de Nossa Senhora mais longe. Essa é a nossa 

proposta! 

Trabalho? Muito, é claro. Mas mais uma vez sentimos que a força do Espirito Santo nos fortalece e nos une: 

primeiro um ao outro como casal; seguidamente aos outros enquanto Equipa (mais uma vez encontramos 

pessoas fantásticas com quem trabalhar); e depois ao próprio Deus Pai…que nos espera sempre de braços 

abertos, como nos ensina o Papa Francisco, e como igualmente aprendemos na parábola do Filho Pródigo. 

Essa misericórdia do Pai foi também muito bem retratada o ano passado, no Encontro Internacional das 

Equipas em Fátima, pelo orador diário do Encontro, D. José Tolentino de Mendonça, que acaba de ser 

nomeado Cardeal. Que alegria! Por sermos portugueses e também equipistas e termos tido a graça de ouvir as 

suas palavras sábias e interpeladoras durante toda a semana do evento. Palavras com as quais terminamos esta 

carta… «Em família experimentamos isso em tantas ocasiões. Se queremos ser pessoas moderadas e neutrais, 

se queremos ser apenas justos, seremos até boas pessoas, mas não conheceremos o Evangelho da Misericórdia. 

Porque o Evangelho da Misericórdia pede de nós um excesso de amor…». 


