
 

 

 

 

 

                                     

Amados CRE’s  das ENS de Pouso Alegre, Borda da Mata e Santa Rita do Sapucaí: 
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Na última reunião do Colegiado Minas III, acontecida em 31 de março, louvamos e agradecemos a Deus 
pelas graças ocorridas neste primeiro trimestre de 2015, vividas com a perseverança das ENS, motivadas 
pelo zelo dos CL’s e CRE’s.  
 
Por tudo: Demos graças ao Senhor! 
 
Para bem darmos sequência ao nosso precioso VEM E SEGUE-ME, favorecendo com efeitos contínuos a 
Beatificação do Servo de Deus, Pe. Henri Caffarel, protegidos pelo manto da Virgem Maria, pautamos-
lhes as prioritárias questões colegiadas: 
 

1. ESPIRITUALIDADE CONJUGAL: dom de Deus a ser zelado e consagrado pelo casal, 
cotidianamente, reflexo do Amor salvífico do Pai. Somente seguindo as ORIENTAÇÕES DE 
VIDA do Movimento, o casal se santifica, encontrando Deus no coração do amor conjugal, com 
esforço humano e graça divina, que  ilumina toda  a Igreja: 

 
“As ENS têm por objetivo essencial ajudar os casais a caminhar para a santidade, 

Nem mais , nem menos.”(Pe Henri Caffarel) 
 

2. MEIOS DE SANTIFICAÇÃO: Os PCE’s são ferramentas de SABEDORIA e não de 
OBRIGAÇÃO: 

 
• ESCUTA DA PALAVRA, MEDITAÇÃO E REGRA DE VIDA – na humildade de Filhos, no 

silêncio do coração e  da ESCUTA, busquemos, assiduamente, a vontade de Deus, que dá 
sabor à a vida  conjugal , permitindo-nos experimentar a misericórdia de Deus ; ( Internet, 
sites são boas ferramentas de ESCUTA DA PALAVRA... o casal animador pode  favorecer à 
equipe,  diariamente, durante seu mês de atuaçãol!)  

 
 “A Palavra de Deus é viva e eficaz”.  (Hb 4,12) 

 
• ORAÇÃO CONJUGAL e DEVER DE SENTAR-SE– sob o auxílio de Nossa Senhora 

acolhemos, em casal, o abraço do Pai, numa contínua conversão espiritual;  
 

“E neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade.”  (Jo 17,23) 
 
 

• RETIRO : Planejemos, conforme o Estatuto do Movimento, anualmente, a participação 
neste tempo privilegiado de graça  e renovação espiritual;  

 
“Vamos sozinhos para algum lugar deserto, 

 para que vocês descansem um pouco”. (Mc 6,31) 
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3. REUNIÃO MENSAL: 
- ESTUDO DO TEMA:  Atravessemos o mês em contínua reflexão, animados pelo Espírito Santo, 
com as pistas do Tema Mensal, para o fortalecimento  intelectual e espiritual, a bem do casal, família 
e ENS : 
 

“A única intenção verdadeira,  a que corresponde à finalidade das Equipes,  
é a vontade de melhor conhecer Deus, melhor amá-lo,e melhor servi-lo. ( Pe. Henri Caffarel) 

 
 - MEDITAÇÃO : Escutemos atentos a  explicação exegética do  SCE na Reunião Mensal, esta bem-
aventurada orientação sobre o apelo existente na Palavra. Possamos responder a Deus com nossas 
orações as profundas meditações feitas para buscar santidade pessoal e conjugal; 
 

“Sejam constantes na oração; que ela os mantenha vigilantes ,  
dando graças a Deus”. (Cl 4,2) 

 
- PARTILHA: Entreguemos a Deus e aos irmãos os frutos colhidos no mês, através dos nossos 
esforços humanos e da  abertura à graça divina,  para  pulsar  a seiva  que circula  e alimenta  nossa 
ENS; 
 

 “ Com ardor e de coração sincero , amem-se uns aos outros “ ( 1 Pd1,22)) 
 
4. PRÉ EACRE / EACRE /PÓS-EACRE/ MUTIRÃO/ EQUIPES MISTAS / INTEREQUIPES / 

SESSÕES DE FORMAÇÃO / EEN : Esforcemos, por Amor à construção do Reino de Deus,  
para bem participarmos  destes momentos alegres e criativos de entreajuda e testemunhos da 
Mística e Carisma Fundador; 

	  
“A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. (At  4,32) 

 
5. COLEGIALIDADE: Tenhamos uma postura humilde para escutar o Espírito de Deus que sopra 

onde quer e fala através de nossos irmãos, para buscarmos juntos o consenso da vontade de 
Deus:  

 
“Quem se dedica ao serviço, faça-o com as forças que Deus lhe dá” .(1Pd 4,11) 

 
6. DISCERNIMENTO: Oremos sem cessar para os Processos de Discernimento que acontecerão 

anualmente, a partir de 2015, na Região Minas III, que sejam verdadeiras expressões dos 
Planos de Deus para esta porção da Vinha das ENS; 

 
“ Uma responsabilidade espiritual só pode ser recebida do Senhor e  

ninguém pode se apropriar dela.  Isto quer dizer que é preciso manter -se em união 
 com  Aquele que nos confiou essa responsabilidade” . (Pe. Roger Tandonnet) 

 
 

O êxodo para a VIDA NOVA é para todo o Corpo: a cabeça, o Cristo; 
e seus membros, os cristãos. Feliz Páscoa ENS Minas III! 

 
 
 

Abraços Fraternos do Colegiado Minas III :  
Bete e Guinho;  Ângela e Alécio;  Adriana e José Dimas;  

 Silvana e Jésus;  Lu e Marcelo; Eliana e José Geraldo 
com as Bênçãos do Pe. Ferreira. 

06 de Abril/2015 


