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O Carisma das Equipes de Nossa Senhora 

 

A Igreja Católica e os casais cristãos têm boas razões para agradecer a Deus pelo dom e pela vida do 

Padre Henri Caffarel. 

O Senhor o inspirou a fundar o movimento das Equipes de Nossa Senhora com quatro jovens casais e 

lhe deu uma longa vida que lhe permitiu se afastar e olhar o caminho percorrido quarenta anos mais 

tarde. 

Os membros das Equipes de Nossa Senhora, à luz de uma visão retroativa, sabem que seu 

movimento vem realmente de uma inspiração do Espírito Santo. 

O movimento das ENS foi entregue à Igreja para o bem dos casais e da família, a igreja doméstica. 

Caso contrário, como explicar o rápido desenvolvimento, em apenas alguns anos, nos cinco 

continentes do mundo de um movimento que começou com um pequeno grupo de quatro casais e 

um padre sem muitos recursos de comunicação? 

Como explicar sua influência na vida dos casais e no cuidado pastoral da Igreja, senão por um sinal do 

Espírito Santo? 

O movimento das Equipes de Nossa Senhora é um carisma para a Igreja, ou seja, um dom para 

redescobrir o valor do sacramento do matrimônio, um caminho de amor, de felicidade, de fidelidade 

e de santidade. 

O caminhar do Padre Caffarel e dos primeiros casais permitiu-lhes compreender a necessidade de 

lançar as bases da espiritualidade conjugal que todos os membros do movimento vivem hoje. 

"Na origem da espiritualidade conjugal, há um chamado de Cristo. Nossa vocação como casal é seguir 

juntos para Cristo, um e o outro, um com o outro, um através do outro", Padre Henri Caffarel. 

O Movimento das Equipes de Nossa Senhora é um carisma para a Igreja, um dom para redescobrir o 

valor do sacramento do matrimônio, um caminho de amor, felicidade, fidelidade e santidade. 

Assim, o Padre Henri Caffarel e os primeiros casais das Equipes de Nossa Senhora propõem aos casais 

meios concretos para viver no matrimônio o ideal evangélico que Cristo propôs a seus discípulos. 

Estes pontos concretos de esforço são um dos pilares da espiritualidade conjugal que os casais das 

Equipes de Nossa Senhora vivem hoje. 
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Como um movimento de casais e famílias na Igreja Católica, as Equipes de Nossa Senhora sempre se 

reuniram com os diversos Papas desde 1959, para receber o ensinamento da Igreja e seguir suas 

orientações. 

Os membros das Equipes de Nossa Senhora alegram-se em se reconhecer na caminhada e nos 

ensinamentos da Igreja e isto é um estímulo para continuarmos nossa missão como casais 

encarregados de promover a espiritualidade conjugal. "É óbvio que um movimento de 

espiritualidade conjugal como o de vocês encontra seu pleno lugar no cuidado que a Igreja quer dar 

às famílias, tanto através do crescimento da maturidade dos casais que participam de suas equipes, 

como através do apoio fraterno dado aos outros casais aos quais são enviados". Papa Francisco. 

O Papa Francisco, portanto, considera nosso movimento como um dos dispositivos que a Igreja 

coloca a serviço do crescimento espiritual e do acompanhamento dos casais. 

O Papa Francisco também recomenda e encoraja todos os casais a porem em prática a 

espiritualidade que as Equipes de Nossa Senhora seguem, fazendo assim do ensinamento que 

recebemos, o ensinamento da Igreja. 

"Portanto, encorajo todos os casais a colocar em prática e a viver em profundidade, com constância e 

perseverança, a espiritualidade que as Equipes de Nossa Senhora seguem. Creio que os 'pontos 

concretos de esforço' propostos são ajudas verdadeiramente eficazes que permitem aos casais 

progredir com confiança na vida conjugal à luz da vida do Evangelho". Papa Francisco para as ENS. 10 

de setembro de 2015. 

Um carisma é dado pelo Espírito Santo para o bem comum. 

As Equipes de Nossa Senhora devem, também, continuar com confiança sua missão no mundo, 

ajudando as pessoas a redescobrir, através do sacramento do matrimônio, o caminho de felicidade, 

de fidelidade e de santidade que Deus traçou para elas. 

Esta missão das Equipes de Nossa Senhora continua através das ações de divulgação, informação e 

iniciação empreendidas pelos responsáveis regionais e setoriais e pelos equipistas de todo o mundo. 

Como equipistas e responsáveis, demos graças a Deus pelo dom das Equipes de Nossa Senhora para 

a sua Igreja. 

Graças às Equipes, o Senhor revitalizou nossa vida espiritual, levando-nos a progredir como um casal, 

como uma equipe e no movimento. Como podemos dar graças ao Senhor pelo bem que Ele fez por 

nós?  

Rezando com todo o nosso movimento pela beatificação do servo de Deus, o Padre Henri Caffarel. 

Mas também participando da missão do movimento de apoiar a difusão, a iniciação e 

acompanhamento de casais no movimento ou ao nosso redor. 

Bernadette e Sylvestre MINLEKIBE 

CZ Eurafrica 

 


