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BAÚ DE  TESOUROS : 
MATRIMÔNIO, SÍMBOLO DA CIVILIZAÇÃO DO AMOR! 

 
“Porque só uma humanidade  

onde reina a civilização do amor 
poderá gozar duma paz autêntica e duradoura”. 

João Paulo II. 
 

Nosso SCE, Pe. Fábio Leão, desafiou-nos a prestar atenção na 
interrogação do tema de estudo sobre  o Matrimônio e  
Civilização do amor. Incentivou-nos a “ousar” e contribuir com a 
caminhada da Igreja, que procura à luz do evangelho assistir e 
acompanhar as famílias fundadas sobre o matrimônio entre 
homem e mulher. 
 
“Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus é 
amor, e somos Sua imagem e semelhança, nossa humanidade é 
de amor. Então nós temos que criar uma civilização de amor. 
Pois, só assim seremos verdadeiramente completos, e só assim 
seremos verdadeiramente realizados. Tudo que distorce esse 
amor,  distorce também a finalidade para qual caminhamos”. ( 
Palestra Pe. Paulo Renato SCE SRB). 
 
O Sacramento do matrimônio é o símbolo do amor verdadeiro, 
porque Deus é o autor do matrimônio; sendo sua grandeza 
constituída do Divino e do humano. 
Os esposos cristãos são chamados a tornar o amor de Deus 
presente, antes de tudo, no cotidiano familiar. E o casal é 
responsável por construir esta civilização do amor, mesmo com 
todas as dificuldades encontradas. Com seu testemunho  
conjugal e familiar, com a transmissão responsável da vida e com 
a educação dos filhos, a família desafia e ajuda a comunidade a 
crescer e a ser sinal eficaz do amor de Deus no meio dos 
homens. A presença física da família na sociedade, no trabalho e 
em muitos outros lugares (Ex. casal com seus filhos, avós com 
seus netos) deixa clara a presença do amor de Deus na e pela 
humanidade, e fermenta a esperança existente no mundo. 
 
A família oriunda do sacramento do matrimônio com a sua 
riqueza espiritual possui a presença de Cristo, que transforma a 
comunidade familiar numa pequena Igreja, “a família cristã”, é 
chamada a ser sinal de unidade para o mundo e a exercer desse 
modo o seu papel de testemunhar o Reino e a Paz de Cristo. 
Família Cristã é veículo de transformação e farol do amor no 
mundo atual, apontando e testemunhando a felicidade que nos 
traz as renúncias exigidas pelo Evangelho. 
 
Viver o amor é viver feliz sim, nem sempre sorrindo, isso não é 
real, não é autêntico no mundo que vivemos. Será, às vezes, 
necessário sofrermos por amor, renunciarmos  alguma coisa em 
favor de nossa  família e até para corrigir nossos filhos  e bem 
orientá-los,  passando  por provações,  sem no entanto deixar de 
amá-los. E também não é porque encontramos algumas 
dificuldades em nosso matrimônio que já vamos desistindo e 
deixando de amar. Tudo isso faz parte do amor e da sua bonita e 
ardente caminhada que revela a grandeza do sacramento do 
matrimônio. 

ROSA E ADILSON 
Eq. N.S. da Boa Viagem 

Setor A -  Pouso Alegre- MG. 
 

 
 

 

 
CNSE- COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA 

 
       Um apoio espiritual, religioso e vivencial para viúvas (os) e demais 
pessoas sós, cujo mentor foi o Padre Henri Caffarel , em 1942, tendo 
chegado ao Brasil há 11 anos, por iniciativa pioneira de Dona Nancy 
Moncau, aos quase 94 anos, viúva desde 1982. Vale relembrar que foi o 
casal Moncau que trouxe o Movimento das ENS para o Brasil, em 1950. 
       Em 2003, por inspiração divina, D. Nancy sentiu o chamado a fazer 
algo concreto para as viúvas (os) equipistas, mais tarde, estendeu-se às 
pessoas sós, solteiras ou separadas. A composição do grupo é de 8 a 12 
participantes mais o Conselheiro Espiritual; sua metodologia, semelhante 
à das ENS. Hoje conta com mais ou menos 230 grupos no Brasil. 
       Em Pouso Alegre, por iniciativa de Maria Lúcia e Iracema, o 
movimento existe desde 09 de junho de 2011, com a participação dos 12 
componentes mais o Conselheiro Espiritual, sob a coordenação de 
Mariza e Rafael da Equipe Nossa Senhora Mãe Rainha. O grupo é 
unânime em atestar o valor e a importância do Movimento, pois, além do 
convívio fraterno e da vivência de uma espiritualidade adequada, abre-lhe 
uma nova perspectiva de vida. 
       Neste ano, um segundo grupo está caminhando e, a exemplo e Dona 
Nancy, conclamamos os equipistas a que colaborem na formação de 
novos grupos. 
 Deus seja louvado! 

 
Maria Lucia do Rafael ( in memorian) 

ENS 01 – NS Auxiliadora e CNSE- 
Setor A - Pouso Alegre-MG 

 
O 1º RETIRO DAS EJNS DE POUSO ALEGRE/MG 

 
             No final de semana dos dias 21 e 22 de março do corrente ano, as 
Equipes de Jovens de Nossa Senhora da Expansão, realizaram o seu 1º Retiro 
Quaresmal, na Comunidade Sol de Deus, em Itajubá/MG, com o lema: “Completo 
o que falta às tribulações de Cristo em minha carne pelo seu Corpo, que é a 
Igreja”. (Col 1,24). Foram dois dias de muita introspecção, reflexão e encontro 
profundo e individual com Deus. Contamos com a presença de jovens das EJNS 
de Fátima, Aparecida e Rainha da Paz; com o SCE pregador Pe. Leandro Luís, 
vigário da Paróquia NS de Fátima de Pouso Alegre; com os casais 
acompanhadores, Cida e Valter, ENS da Luz e Flávia e Daniel, ENS da Natividade. 
Fomos privilegiados com a presença dos músicos Talita Pereira, Tiago Domingues 
e Benedito Procópio, durante todo o Retiro. No encerramento, Dom Lourenço, 
OSB, Dom prior do Mosteiro de São Bento de Pouso Alegre, foi o celebrante da 
Santa Missa. 
 O Retiro foi uma bênção de Deus em nossas vidas. Ele nos 
proporcionou cada momento com muito cuidado e amor. Tocou fundo os nossos 
corações por meio das pregações, momentos de deserto, escuta da Palavra, 
músicas, Adoração ao Santíssimo Sacramento, Santo Terço, Via Sacra, partilhas, 
confissões e principalmente, da Eucaristia. 
 Agradecemos profundamente a Deus, por ter nos concedido a graça de 
participar deste Retiro e às ENS - Minas III que sempre estão presentes nos 
ajudando em tudo e nos dando todo o apoio. Voltamos mais fortalecidos 
espiritualmente para darmos prosseguimento à nossa missão de jovens cristãos, 
católicos equipistas e anunciadores da Palavra. 
               Que Nossa Senhora, nossa mãe, exemplo de Santidade, obediência a 
Deus e discipulado, continue intercedendo por nós, mostrando o caminho que nos 
leva a Cristo. 

 
“Somos fortes, se todos somos um, e se estamos juntos Maria olha por nós. 

Somos Jovens unidos no Amor, somos Jovens de Nossa Senhora”. (Hino 
EJNS/Brasil) 

 

 
Tatiana Maria Guedes Pereira    

Equipes Jovens de Nossa Senhora (EJNS 
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SESSÃO DE FORMAÇÃO III 
 
Foi com grande alegria que participamos da Sessão de Formação III, de 
22 a 24 de maio em Belo Horizonte - MG, quando tivemos a oportunidade 
de aprofundarmos mais no Carisma, na Mística e Metodologia deste 
Movimento maravilhoso, que são as ENS. 
 
Presenciamos momentos de enriquecimento histórico, muito bem 
apresentados pelo Casal SRB, Hermelinda e Arturo; partilhamos a 
essência de nossas ENS nos grupos orientados pelo CRP Leste, Bete e 
Carlos Alberto; contamos com a acolhida do CRR Minas II, Cláudia e 
Paulo. 
 
Sentimos agraciados pelo carinho de Deus e Nossa Senhora ao 
convivermos com  casais de diversas cidades, como Serra/ES, Três 
Corações/MG, Juiz de Fora/MG e Belo Horizonte/MG e discutirmos  
temas relevantes para nosso constante revigoramento na  fidelidade às  
origens das ENS. 

 
Da convivência constante dos 44 casais presentes brotaram amizades sólidas, em 
especial com os casais da Região Minas III (Pouso Alegre/MG, Borda da Mata/MG 
e Santa Rita do Sapucaí/MG) que viajaram conosco. 
 
Estamos certos que esses momentos de formação e encontro com outros casais e 
SCE  que amam o Movimento, são fortes estímulos para que nossas ENS 
permaneçam na Unidade do Carisma Fundador. 
 

 
 

Tânia & Guilherme – 
 ENS de Fátima - Setor SRS 

 
ESCUTA E MEDITAÇÃO DA PALAVRA: 

A Indissolubilidade do Matrimônio 
 
          
Que preciosa herança deixou-me a saudosa mãe! Desde menina 
ensinou-me a colocar rosas para Nossa Senhora. Agora crescida, 
esposa, mãe e avó, vejo os botões apontar na roseira e corro 
para ofertá-los à Mãe. São sinais das águas da vida 
transformando-se em Vinho: “Espera no Senhor e sê forte! 
Fortifique-se o seu coração e espera no Senhor!” (Sl 26,14). 
        Profunda analogia com a verdadeira prática dos PCE’s para 
experimentarmos, como criança, a ternura do Pai. Maria, uma 
eterna menina para Deus, dócil e grata. Não fora sua singular 
doçura que encantara o Senhor? Sua alma livre, acolhedora e 
humilde capaz de fecundar e meditar a grandeza do alto? 
        Escutar a Palavra requer esta liberdade de coração e pureza 
de alma... Meditá-la permite a fecundação da vontade do Pai que 
aflora no casulo da nossa pequenez... 
        Meditar a Palavra é necessidade salvadora. Maria não 
esgotou seu SIM, a Igreja está em peregrinação. A Escuta da 
Anunciação do Verbo se estende aos cristãos.  
        Estes dois PCE’s podem produzir em nós a mesma graça: 
“Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a Vossa 
palavra”. ( Lc 1, 38)  Do SIM de Maria nasce o enlace matrimonial 
de Jesus com sua noiva, a Igreja.            
        Nestes PCE’s, pilares dos demais, vamos sacramentando 
nossa união conjugal, tornando-a cotidianamente indissolúvel, 
como nos diz Mc 10, 9. Indissolubilidade que não é um imperativo 
da Igreja, mas uma graça sacramental, inerente ao Amor de 
Deus.       Dois batizados se tornam uma só carne, selada pelo 
Uno Indivisível: “Não separe o homem o que Deus uniu.” 
       Que grandeza ímpar tem a Igreja Católica Apostólica 
Romana, Mãe dos sacramentos! No altar do sacrifício do 
Cordeiro que salva a Aliança de Deus com seu povo, nasce a 
construção do casal, arca de amor, um projeto pensado por Ele 
para ser vivido Nele.  
        Apressemo-nos em ofertar as mais lindas rosas para Nossa 
Senhora: Escuta e Meditação da Palavra. Assim, os demais 
PCE’s virão com o auxílio materno e infalível do Espírito de Deus. 

 

 
Bete e Guinho   CRR Minas III - LESTE 

ENS Guadalupe – Setor C - Pouso Alegre- MG 

 

ESPIRITUALIDADE – PREVALÊNCIA DE DEUS 
 
       O que de fato é espiritualidade? Às vezes ouvimos: “Nossa quanta 
espiritualidade!” ou “vou participar daquela missa em tal Igreja, pois o 
padre de lá tem muita espiritualidade.” E também: “As Equipes de Nossa 
Senhora,  a busca ideal para o crescimento da espiritualidade individual e 
em casal”.  
        Este inebriante vocábulo “Espiritualidade” merece aprofundamento. 
“Espírito do latim “spiritus”, sopro; forma iterativa de “spiro” = soprar. 
Corresponde à sede das atividades superiores do ser inteligente: os 
conhecimentos, a cultura, o poder lógico e capacidade intuitiva, o senso 
artístico, a reflexão transcendente.”.  
“Informações públicas afirmam que é uma dimensão da pessoa humana 
que traduz, segundo as religiões, o modo de viver característico de quem 
busca alcançar a plenitude da sua relação com o transcendental. É uma 
dimensão do ser humano, enquanto visto como ser naturalmente 
religioso; constitui de modo temático ou implícito a sua mais profunda 
essência e aspiração.” 
         Acrescentemos que devemos nos apropriar do direito de se 
autoafirmar que por sermos batizados, somos também, em Cristo Jesus, 
filhos de Deus. Cada um de nós carrega em si o dom gratuito de Deus de 
ser capaz e de entender que a espiritualidade é a prevalência do sopro 
do Espírito Santo em nossas vidas. Como já dizia Pe. Fábio de Melo: 
“tudo é do Pai, toda honra e toda glória”.   
         Esta prevalência do sopro divino do Espírito Santo precisa ser muito 
bem entendida e cuidada, por nós, católicos equipistas. O Espírito Santo 
habita em cada um e, sendo assim, aflora em nós o desejo de ser bom e, 
a cada dia mais, buscar a santidade em casal.        Todas as nossas 
atividades dentro ou fora da Igreja devem ser livres, tendo em mente que 
o Espírito Santo de Deus deve prevalecer em nossas empreitadas. 
Devemos sempre estar prontos e aptos para deixarmos que esta força 
nos impulsione para frente e para o alto e, somente assim, entendermos 
claramente o significado mais profundo da Espiritualidade Cristã e ou 
Conjugal.  
        Ser cristão que busca a espiritualidade não significa que devemos 
viver na estratosfera, mas, atentos à realidade que nos cerca, 
participando intensamente da vida que flui e se modifica a todo instante 
com a prevalência do Espírito Santo. Shalom!  
 

   Tânia e Luiz Carlos - ENS do Perpétuo Socorro   
 Setor C de Pouso Alegre-MG  Minas III 
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