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Nesta nova newsletter comentaremos como as reuniões presenciais vão sendo 
gradualmente retomadas. Foi com grande alegria que a ERI pôde se reunir 
novamente e, especialmente, ser realizado o Colégio Internacional, o que não 
acontecia há três anos.  Ambas as reuniões aconteceram em Assis (Itália) em 
julho. Além disso, podemos anunciar novos encontros planejados para o futuro 
próximo, que são muito importantes para nosso Movimento.  
 
Reunião da ERI, 19-23 de julho de 2022 
 
Durante esses dias, a reunião da ERI aconteceu na Casa Leonori, em Assis. Os 
temas e trabalhos foram muito intensos e variados durante esses dias. 
Apontamos alguns dos mais importantes, muitos dos quais foram retomados 
também no Colégio Internacional: 
 
- Os trabalhos começaram com uma Eucaristia presidida pelo Pe. Ricardo e 
com a presença do Pe. Paulo Renato de Campos, que pôde nos acompanhar 
durante toda a reunião da ERI.  A isto se seguiu uma coparticipação, que 
sempre nos ajuda a construir uma equipe. Em todos os dias tivemos momentos 
de oração, eucaristia, reflexão e oração ao Padre Caffarel, que nos inspiraram 
e nos ajudaram a viver esta reunião.  
 
 

- Os trabalhos iniciais se 
concentraram em rever tudo o 
que iria acontecer no Colégio 
Internacional, dada a 
expectativa que todos 
tínhamos, por ser o primeiro 
Colégio presencial desde 
Valência 2019. Sabíamos que 
tínhamos que preparar 
especialmente as boas-vindas, 
os conteúdos e todas as 
atividades já planejadas. 
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- Os relatórios de zona apresentados pelos casais de ligação, nesta ocasião, 
concentraram-se especialmente nos planos de formação, com seus pontos 
fortes e fracos, com uma revisão das necessidades das SR e RR, para avaliar 
quais aspectos poderiam necessitar da ajuda da ERI e para estabelecer 
programas para formadores. Continuamos a ampliar e concretizar a reflexão 
iniciada há algum tempo sobre os critérios de reagrupamento das SR e RR nas 
diferentes zonas, a fim de avançar para uma melhoria na animação e na vida 
das equipes em cada zona.  
 
- Foram iniciados os trabalhos sobre o tema do estudo para 2023-2024, que 
tratará da Eucaristia e que está sendo preparado por uma equipe da SR 
Espanha. 
 

 
 
- Foi apresentada a análise administrativa e financeira das estatísticas e 
atividades do secretariado, com ênfase especial no andamento dos trabalhos 
que estão sendo realizados no 7º andar da Rue de la Glacière, onde se localiza 
a sede, que está em fase de conclusão.  Na assembleia administrativa posterior, 
no Colégio, as contas foram apresentadas e os orçamentos para o ano seguinte 
foram aprovados.  
 

 
- Um tempo importante 
foi dedicado às 
relações com o 
Vaticano, com a 
apresentação da 
minuta da consulta 
sinodal, que foi 
enviada em 8 de 
agosto à secretaria 
geral do Sínodo, na 
pessoa de Sua 
Excelência o Cardeal 
Mario Grech. Também 
foi relatada a proposta 
de colaboração entre 
o Pontifício Instituto 
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Teológico João Paulo II e as Equipes de Nossa Senhora na área da formação, 
para a qual uma lista com vários casais havia sido enviada. Em 12 de agosto, o 
Instituto selecionou 6 casais. Eles começarão sua formação com uma reunião 
presencial em Roma, que será seguida de formação on-line e reuniões virtuais 
durante este curso, para terminar em junho com uma nova reunião presencial. 
Ainda foi comentada a participação de Edgardo e Clarita, Mariola e Elizeu, 
Giovanni e Paola, e Pe. Ricardo no X Encontro Mundial das Famílias, em junho 
de 2022, em Roma. Estes temas foram, depois, apresentados no Colégio 
Internacional.  
 
- Mariola e Elizeu apresentaram o progresso do trabalho das equipes satélites, 
tanto as que estiveram presentes na reunião de Sevilha, quanto a equipe de 
pesquisa e reflexão, que está realizando uma pesquisa piloto na SR Colômbia, 
com resultados muito positivos, cujo primeiro resultado foi apresentado no 
Colégio Internacional.  
 
- Grande parte do tempo desta reunião da ERI foi dedicada a analisar as 
reuniões e questões organizacionais relacionadas com o próximo Encontro 
Internacional em julho de 2024, que deveria ser anunciada no Colégio e que, 
como vocês sabem, será realizada em Turim (Itália).  
 
 

 
 
 
A ERI tem sempre alguns momentos-chave de comunhão e proximidade com 
as equipes da SR ou RR que a hospeda. Nesta ocasião, o evento foi realizado 
em duas partes. Na quarta-feira à tarde, com uma interessante visita a Perugia, 
Eucaristia e jantar de amizade com a equipe de serviço que nos assistiu durante 
a reunião. E, no sábado à tarde, com uma preciosa reunião com parte da 
Equipe Itália, que veio a Assis e que nos apresentou a SR Itália.  A ERI respondeu 
às questões levantadas pela SR, seguida por uma Eucaristia e um jantar nos 
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jardins da casa onde ficamos.  
Agradecemos a Gianni e Clelia e ao 
Padre Martino por sua calorosa 
acolhida e disponibilidade de serviço.  
 
 
 

 
 
Colégio Internacional, 24 a 29 de julho de 2022 
 

 
 
 
O Colégio Internacional foi marcado pela alegria do reencontro, os abraços, as 
conversas, os sorrisos, as diferentes línguas e culturas, a vontade de deixar nossos 
corações cheios e de partir renovados... Já havia muito tempo, desde o Colégio 
anterior, e houve uma importante mudança de responsabilidades, com a 
participação de muitas pessoas pela primeira vez em uma reunião presencial. 
A acolhida da SR Itália nos fez reviver a atmosfera de fraternidade que 
caracterizou a terra de São Francisco e pudemos desfrutar do encontro. Vinte e 
dois casais e treze conselheiros espirituais estavam presentes no Colégio, além 
dos membros da ERI. Márcia e Paulo Faria não puderam mais participar do 
Colégio, pois por razões de saúde tiveram que deixar a equipe internacional. A 
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eles, nossos sinceros 
agradecimentos por estes 
anos de serviço intenso na 
ligação da Zona América, 
que agora será assumida 
por outros membros da ERI.   
 
 
As orações, a Eucaristia, a 
Vigília de Adoração 
sustentaram todo o nosso 
trabalho. É o que nos nutre 
e nos encoraja a continuar 
a servir às pessoas das 
equipes de nossas SR e RR. 
A formação, por 
intermédio de 
conferências, também tem 
sido um ponto importante e 
os testemunhos dados 
pelas diferentes pessoas, 
que abriram seus corações 
para nos partilhar suas 
vidas, nos tocaram 
profundamente. Entre 

outros, mencionamos a conferência dada por Edgardo e Clarita sobre "Servir à 
imitação de Maria", que nos ajudou a preparar o tema de estudo que iremos 
trabalhar no próximo ano, seguida por um testemunho do casal da SR 
Polônia/Europa Central. A palestra do Padre Ricardo sobre o sacerdócio 
ministerial e o sacerdócio dos leigos, que nos ajuda a valorizar esta graça do 
nosso Movimento, da comunhão entre os dois sacramentos, que foi uma das 
grandes intuições do Pe. Caffarel, seguido por um testemunho de Dom Moacir, 
e Nelson e Lu da SR Brasil; a conferência sobre a Casa Comum dada pela 
Professora Rosanna Virgili, que nos colocou no marco da Laudato Si e que foi 
seguida por um belo testemunho de um casal italiano, que vive diariamente a 

espiritualidade franciscana. A conferência do 
Padre Turk, que nos ajudou a repensar nossa 
resiliência após a pandemia, seguida por um 
testemunho dos antigos responsáveis do Líbano.  
Muitas das impressões ou comentários, dúvidas 
ou perguntas após estas palestras ou após 
qualquer outra atividade foram compartilhadas 
através de um blog, que tem sido uma 
ferramenta de comunicação muito útil para 
todos nós.  
 
 
Tivemos tempo para o dever de sentar-se, que 
nos ajudou a refletir sobre o serviço; tivemos a 
oportunidade de nos reunir em equipes mistas 
para compartilhar experiências e comunicar 
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todas as coisas boas e as não 
tão boas que 
experimentamos ao longo 
dos anos; pudemos nos reunir 
diversas vezes com as SR e as 
RR de nossa zona...Tudo 
animado pelo fio condutor 
da Parábola dos Talentos, 
que nos fez refletir sobre o 
bem que temos recebido das 
equipes. "Ele lhes confiou seus 
bens ..." ecoou ao longo dos 
dias da reunião. Momentos 
de animação, atividades 
recreativas, uma visita à bela 

cidade de Assis e um jantar compartilhado em uma associação que é 
responsável pela reintegração social de pessoas com vários problemas.  
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Um momento de 
grande emoção 
foi o anúncio do 
próximo Encontro 
Internacional, a ser 
realizado em 
Turim, de 15 a 20 
de julho de 2024. 
Já podemos fazer 
planos e reservar 
esta importante 
data em nossos 
calendários. A 
partir de setembro 

começaremos a pedir uma estimativa dos participantes por SR e RR, a fim de 
iniciar a pré-reserva e o cálculo do número de participantes, que é estimado 
em cerca de 9000 pessoas.  A partir deste momento, pedimos a todos vocês 
que rezem pelo bom desenvolvimento de todos os preparativos que este 
grande encontro implica e pelo compromisso de tantos membros da equipe da 
SR Itália que se colocarão à disposição das equipes de serviço, necessárias para 
que este encontro se torne uma realidade.  
 
 
A Eucaristia final, com o compromisso dos novos responsáveis, que, 
acompanhados por seus conselheiros, estiveram presentes durante todo o 
encontro, nos encheu de alegria.  

• Edith e Jerôme EKOUE KOVI, o novo casal responsável pela Super Região 
África Francófona, e seu conselheiro espiritual, Padre Paul NOMANYO;  

• Enza e Mauro BARLETTANI, o novo casal responsável pela Super Região  
Itália, e seu conselheiro, Padre Martino, que continuará a acompanhar 
os novos responsáveis da Super Região;  

• Georgina e Youssef BOUTROS, novo casal responsável da Região  Líbano, 
e seu conselheiro, Padre Joseph Abdel SATER;  

• Malek e Angelik JABRA HORANI, novo casal responsável da Região  Síria, 
e seu conselheiro Padre Amer KASSAR;  

• Catherine e Manfred VICTOIRE, novo casal responsável da Região Ilhas 
Maurício, e seu conselheiro Padre Michel MURA.  

• Severina e Mindaugas SEDZIAI, representando a pré-região  Lituânia, 
também estiveram presentes e serão acompanhados em seus serviços 
pelo conselheiro, Padre Kestutis KÉVALAS.  

 
Agradecemos a todos eles por seu generoso sim. Também àqueles que estavam 
se despedindo deste Colégio, que eram os anfitriões, Gianni e Clelia. O envio às 
nossas SR e RR nos lembra que tudo isso não tem sentido se não colocarmos em 
primeiro lugar todas as pessoas das equipes que amamos e que são a razão 
desta entrega.  
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Próximas atividades: 
 

• Reunião da ERI em Paris: 6-11 de dezembro de 202.2 
• Celebração do 75º aniversário da Carta Fundadora: 8 de dezembro de 

2022. 
• Reunião da ERI em Lomé (Togo): março de 2023. 
• Próximo Colégio Internacional em Guayaquil (Equador): julho de 2023. 

 
 
 


