
           
 
 

PROVÍNCIA LESTE – REGIÃO MINAS III  
SETOR “B” (SAGRADA FAMÍLIA) 

 
 
Caríssimos amigos CRE, Casais Ligação, Casais Apoio e demais Casais do Setor B 
 
 
 Mais um ano abençoado por Deus está chegando ao fim. Ao olharmos para trás podemos 

afirmar que Ele esteve conosco em todos os momentos de nossa caminhada familiar, profissional 

e, com muita alegria, de Equipe. Todos nós vivemos momentos de extrema preocupações, pois 

não sabíamos se daríamos conta de todos os compromissos, já que a vida anda tão corrida que às 

vezes esquecemos de viver intensamente os minutos, as horas e os dias que o Senhor fez para 

nós.       

Quantas alegrias comemoramos no nosso setor em 2014: filhos nascendo (alguns até em 

dose dupla), filhos passando nos vestibulares (tristeza por eles irem morar em locais distantes) e 

alguns entrando nas escolinhas, reencontros com familiares e amigos distantes, viagens 

inesquecíveis, reuniões formais e informais, compra de uma casa ou um carro novo, conversão 

crescente e entrega simples e pura a Cristo, etc. Que benção podemos contar com os nossos SCE. 

Eles são as fontes que nos aproximam de Jesus. É certo que os momentos de profunda tristeza 

também marcaram nosso ano, principalmente na perda irreparável de um parente ou amigo.  

Mais, diante de tudo isso prevaleceu em nós a ESPERANÇA em Cristo. E nutridos desta 

esperança em Cristo que pedimos o carinho, o companheirismo e o compromisso de vocês na 

caminhada do Setor B em 2015. Vamos iniciar juntos uma jornada alegre, simples e amorosa de 

um ano, mas um ano que fará a diferença para muitos casais, pois temos casais que dependem da 

nossa animação e oração para conseguirem fazer a caminhada com segurança e confiança. É o 

amor desapegado de vocês (e nosso) que dará vida às equipes de base e, por conseguinte, é este 

amor que será o esteio e o leme àquele casal equipista que ainda não conseguiu introjetar no seu 

dia a dia o verdadeiro significado das ENS, isto é, “viver o seu amor à luz da fé”. Como nos 

ensinou o Padre Caffarel, a caminhada no Movimento tem que ser feita em conjunto e em 

espírito de união e de oração.  Assim, QUE TODOS SEJAM AMBEÇOADOS EM 2015. QUE 

MARIA CONTINUE SENDO A NOSSA GUIA E MESTRA. QUE A LUZ DIVINA QUE 

CHEGOU NO NATAL CONTINUE ILUMINANDO OS CASAIS E OS SCE DO SETOR B 

DURANTE O ANO DE 2015. 

Estaremos sempre unidos pelo Espírito Santo que nos une a CRISTO. 

PAZ e FELICIDADES a todos, Adriana, Dimas e Padre Ivan 

Dezembro de 2014 


